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Conteúdo 
  

 
1. Compreensão e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 2. Tipologia e gênero 
textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação gráfica. 5. Classes de palavras (substantivo, adjetivo, verbo, 
advérbio, pronome, artigo, conjunção, preposição, numeral e interjeição): emprego e sentido que elas 
estabelecem em suas relações. 6. Crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância 
nominal e verbal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Significação das palavras. 12. Colocação Pronominal. 

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

Ortografia Oficial 
 
Ortografia (orto = correto / grafia = escrita) é a parte da gramática que se preocupa com a correta 
representação escrita das palavras. 

 

O alfabeto português 
 
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y.  
 
O alfabeto completo passa a ser:  
Letras maiúsculas 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
Letras minúsculas 

a b c d e f g h i j  k l m n o p q r s  t u v w x y z 

 
As letras k, w e y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são 
usadas em várias situações.  
Por exemplo:  
a) na escrita de símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W (watt);  
b) na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados): show, playboy, playground, windsurf, kung 
fu, yin, yang, William, kaiser, Kafka, kafkiano. 
 

Diferença entre letra e fonema 

 
Fonemas: unidades sonoras capazes de estabelecer diferenças de significado. 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/


                                             www.apostilasobjetiva.com.br   e   www.apostilasonline.com.br 

3 

 

 

Mato  Pato 

/m/  /p/ 

Fonema  fonema 

 
Letras: sinais gráficos criados para a representação escrita das línguas. 

 

Emprego de algumas letras 
 

X ou CH  ?          Emprega-se "X" 

 
a) Após um ditongo:  
caixa - paixão - peixe. 
Exceção: recauchutar e seus derivados. 
 

b) Após o grupo inicial en:  
enxada - enxergar - enxame 
Exceção: 
encher e seus derivados (que vêm de cheio) 

palavras iniciadas por ch que receberam o prefixo en: encharcar (de charco); enchapelar (de chapéu) 

 

c) Após o grupo inicial me:  
mexer - México - mexerica 
Exceção: mecha 
 
d) Nas palavras de origem indígena ou africana:   Xingu - Xavante 
e) Nas palavras inglesas aportuguesadas: 
xerife - xampu 
 

G ou J?        Emprega-se "G" 

 
a) Nos substantivos terminados em: 
                agem: aragem - friagem 
                igem: origem - fuligem 
                ugem: ferrugem 
Exceções: pajem - lambujem 
 
b) Nas palavras terminadas em: 
ágio: pedágio 
égio: colégio 
ígio: prestígio 
ógio: relógio 
úgio: refúgio 

 

Emprega-se      "J" 

 
a)  Nas formas verbais terminadas em: jar 
arranjar (arranjei, arranjamos) 
viajar (viajo, viajaram) 
 
b)  Nas palavras de origem tupi, africana, árabe: 
jiboia, pajé, canjica, manjericão, berinjela, moji 
 
c)  Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com j: 
laranjeira (de laranja); lojista, lojinha (de loja). 
 

S ou Z  ?        Emprega-se "S" 
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a) Nas palavras que derivam de outras que se escrevem com s: 
casebre, casinha, casarão (de casa) 
pesquisar (de pesquisa); analisar (de análise) 
Exceção: catequizar (catequese) 
 
b) Nos sufixos 
-  ês - esa: português - portuguesa     /  /  /     chinês - chinesa 
-  ense, oso, osa (que formam adjetivos):  paraense  / / / orgulhoso  / / / caprichosa 
-  isa (indicando feminino):  poetisa  / / / profetisa 
 
c)  Após ditongo: coisa, lousa, pousar 
d) Nas formas do verbo pôr (e seus derivados) e querer: 
    pus, puseste, quis, quiseram 
 

Emprega-se      "Z" 

 

a) Nas palavras derivadas de outras que se escrevem com z: 
razão - razoável; raiz - enraizado 
 
b) Nos sufixos: 
-  ez, eza (que formam substantivos abstratos a partir de adjetivos) 
 
Adjetivo Substantivo abstrato 
Surdo   Surdez  
Avaro   Avareza  
Belo     Beleza 

 
izar (que formam verbos):   civilizar, humanizar, escravizar 
iza - ção (que formam substantivos):   civilização, humanização 
 

S, SS ou Ç ? Emprega-se    "S" 

 
Verbos com nd-  Substantivos com ns 
Distender    Distensão 
Ascender    Ascensão 
 

Emprega-se "SS" 

 
Verbos com ced - Substantivos com cess 
Ceder     Cessão 
Conceder   Concessão 
 

Emprega-se   "Ç" 

 
Verbos com ter-   Substantivos com tenção 
Conter  Contenção 
Deter   Detenção 

 
Atente para a grafia de:  
- acrescentar - adolescência - consciência - indisciplina - fascinação - piscina - nascer  
- obsceno - ressuscitar - seiscentos. 
 

X 

 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /s/:  

-  experiência -  Sexta -  sintaxe -  texto. 
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Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com X, mas que têm o som de /ks/: 

- clímax -  intoxicar -  nexo -  reflexo -  sexagésimo -  sexo -  tóxico. 
 

XC 

Atente para a grafia de algumas palavras que se escrevem com XC, mas que têm o som de /s/:  

-  excesso -  exceção -  excedente -  excepcional. 
 

E ou I  ?       Emprega-se  "E" 

 

a) Nos ditongos nasais: mãe, cães, capitães 

b) Nas formas dos verbos com infinitivos terminados em: oar e uar 

Abençoe  - perdoe  - continue  - efetue 

c) Em palavras como: se, senão, quase, sequer, irrequieto 
 

Emprega-se "I" 

 
Somente no ditongo interno: cãibra (ou câimbra) 
 

H 

 

A letra "H" não representa nenhum som 

É usada nos dígrafos: nh - lh - ch 
É usada em algumas interjeições: ah, oh, hem 
Sobrevive por tradição em Bahia mas desaparece nos derivados: baiano, baianismo 
 

Palavras homófonas 
 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre x e ch: 
 

Brocha (pequeno prego) broxa (pincel) 

Chá (nome de uma bebida) xá (título de antigo soberano do Irã) 

Chácara (propriedade rural) xácara (narrativa popular em versos) 

Cheque (ordem de pagamento) xeque (jogada de xadrez) 

Cocho (vasilha para alimentar animais) coxo (manco) 

Tacha (pequeno prego) taxa (imposto) 

Tachar (pôr defeito em) taxar (cobrar imposto) 

 
Exemplos de palavras homófonas que se distinguem pelo contraste entre z e s e pelo contraste gráfico: 
 

Cozer (cozinhar) coser (costurar) 

Prezar (ter em consideração) presar (prender, apreender) 

Traz (do verbo trazer) trás (parte posterior) 

Acender (iluminar) ascender (subir) 

Acento (sinal gráfico) assento (onde se senta) 

Caçar (perseguir a caça) cassar (anular) 

Cegar (tornar cego) segar (cortar para colher) 

Censo (recenseamento) senso (juízo) 

Cessão (ato de ceder), secção (corte)   seção (departamento - parte ou divisão)  sessão (reunião). 

Concerto (harmonia musical) conserto (reparo) 

Espiar (ver, espreitar) expiar (sofrer castigo) 

Incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 

Intenção (propósito) intensão (esforço, intensidade) 

Paço (palácio) passo (passada) 

 
Algumas palavras parônimas: 
 
Área (superfície) e ária (melodia) 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/


                                             www.apostilasobjetiva.com.br   e   www.apostilasonline.com.br 

6 

 

Deferir (conceder) e diferir (adiar ou divergir) 
Delatar (denunciar) e dilatar (estender) 
Descrição (representação) e discrição (reserva) 
Despensa (compartimento) e dispensa (desobriga) 
Emergir (vir à tona) e imergir (mergulhar) 
Emigrante (o que sai do próprio país) e imigrante (o que entra em um país estranho) 
Eminente (excelente) e iminente (imediato) 
Peão (que anda a pé) e pião (brinquedo) 
Recrear (divertir) e recriar (criar de novo) 
Se (pronome átono, conjunção) e si (pronome tônico, nota musical) 
Vultuoso (atacado de vultuosidade, ou seja, congestão na face) e vultoso (volumoso) 

 

Dicas de Ortografia 
 

Qual a série certinha?  
 
a) civilizar, analisar, pesquizar  
b) civilizar, analizar, pesquizar  
c) civilisar, analisar, pesquisar  
d) civilizar, analisar, pesquisar  
 
A gente usa o sufixo -izar para formar verbos derivados de adjetivo:  
civil    civilizar  
municipal   municipalizar  
 

Há palavras que já têm o s no radical delas. Aí a gente tem que respeitar a família. Mantemos o s. E 

acrescentamos-lhe 
 -ar,          não      -izar:      
análise     analisar                                          
pesquisa    pesquisar  
 

Resposta do teste: D  
 
Que opção está todinha certa?  
 
a)  Ele quiz fazer a transação, mas não fes.  
b)  Ele quiz fazer a transação, mas não fez.  
c)  Ele quis fazer a transação, mas não fes.  
d)  Ele quis fazer a transação, mas não fez.  
 

É essa mesma. Você acertou em cheio. O verbo querer não tem z no nome. Então não terá z nunca. 

Quando soar o som z, não duvide: escreva s:  

 
quis quisemos quiseram quiser quisesse quiséssemos quisesse 

 

O verbo fazer tem z no infinitivo. Ele permanece fiel à letrinha. Todas as vezes que soar z, escreve-se com z:  
 

faz fazemos fazem fiz fez 

fizemos fizeram fizer fizermos fizerem 

fizesse fizéssemos fizessem 

 

Resposta do teste: D 
 

Está certinha a grafia de:  
a)  garçom  
b)  garçon  
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c)  garssom  
d)  garsson  
 

Resposta do teste: A  -  Garçom se escreve assim. Com m final.  

 
Estão certinhas as palavras da série:  
a)  maciês, camponês, solidês, frigidês  
b)  maciez, camponez, solidez, frigidez  
c)  maciez, camponês, solidez, frigidez  
d)  maciez, camponês, solidez, frigidês  
 

Com s ou z ? Se houver um dicionário por perto, consulte-o. Sem o paizão, o jeito é aprender a lição. 

Providência: saber de onde veio a palavra.  

Se do adjetivo, é hora do z:  
 

macio (maciez)  embriagado (embriaguez)  líquido (liquidez) sólido (solidez) frígido (frigidez)  

 

Se do substantivo, o s pede passagem:  
Portugal (português) 
corte (cortês)  
economia (economês) 
campo (camponês)  
 

Resposta do teste: C 
 

Estão certinhas as palavras:  
 
a)  rúbrica, previlégio  
b)  rubrica, previlégio  
c)  rúbrica, privilégio  
d)  rubrica, privilégio  
 
Dizer rúbrica? Cruz-credo! Só o ex-ministro Kandir. Ele não deixa por menos. Também diz previlégio. Seguir-

lhe o exemplo? Só bobo. Rubrica é paroxítona. A sílaba tônica cai no bri. E privilégio se escreve com i.  
 

Resposta do teste: D  
 
Estão escritas como manda o figurino as palavras da série:  
a)  eu apóio, o apôio  
b)  eu apóio, o apoio  
c)  eu apoio, o apoio  
d)  eu apoio, o apôio  
 
Atenção, ditongo vive junto e não abre. Na separação silábica, mantenha-os coladinhos:  
* i-dei-a 
* as-sem-blei-a  

 Resposta do teste: C 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
A) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
B) Ele agiu com muita descrição.  
C) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
D) Ele cantou uma área belíssima. 
E) Utilizamos as salas com exatidão. 
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2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto: 
A) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
B) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
C) Nos substantivos próprios de qualquer espécie  
D) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
E) Nos nomes de escolas de qualquer natureza. 
 
3. Indique a única sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
A) fanatizar - analizar - frizar.  
B) fanatisar - paralizar - frisar.  
C) banalizar - analisar - paralisar.  
D) realisar - analisar - paralizar. 
E) utilizar - canalisar - vasamento. 
 
4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é: 
A) hidrólise - hidrolisar.  
B) comércio - comercializar.  
C) ironia - ironizar.  
D) catequese - catequisar. 
E) análise - analisar. 
 
5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
A) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.  
B) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.  
C) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."  
D) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra " (Manuel Bandeira). 
E) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal. 
 
6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente: 
A) enxotar - trouxa - chícara.  
B) berinjela - jiló - gipe.  
C) passos - discussão - arremesso.  
D) certeza - empresa - defeza. 
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Gabarito  

 
01 - ? 02 - ? 03 - ? 04 - ? 05 - ? 06 - ? 07 - D 08 - B 09 - D 10 - E 

11 - B 12 - E 13 - E 14 - A 15 - E 16 - B 17 - D 18 - A 19 - D 20 - C 

21 - B 22 - B 23 - C 24 - C 25 - A 26 - C 27 - C 28 - B 29 - B 30 - E 

31 - C 32 - B 33 - E 34 - E 35 - A 36 - D 37 - D 38 - C 39 - A 40 - E 

41 - B 42 - E 43 - E 44 - E 45 - D 46 - B 47 - B 48 - C 49 - A 50 - C 

51 - E 52 - A 53 - D 54 - A 55 - D 56 - A 57 - C 58 - A 59 - B 60 - E 

61 - D 62 - D 63 - D 64 - C 65 - A 66 - A 67 - A 68 - D 69 - B 70 - C 

71 - B 72 - C 73 - A 74 - A 75 - C 76 - C 77 - A 78 - E 79 - B 80 - D 

81 - C 82 - D 83 - C 84 - B 85 - A 86 - C 87 - E  88 - A 89 - A 90 - B 

91 - A 92 - A 93 - B 94 - C 95 - D ****** ****** ****** ****** ****** 
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Conteúdo 
 
1 Princípios e conceitos. 2 Políticas públicas de arquivo; legislação arquivística. 3 Normas nacionais 
e internacionais de arquivo. 4 Sistemas e redes de arquivo. 5 Gestão de documentos; implementação 
de programas de gestão de documentos. 6 Diagnóstico da situação arquivística e realidade 
arquivística brasileira. 7 Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de 
documentos. 8 Funções arquivísticas. 9 Criação de documentos. 10 Classificação de documentos. 
11 Avaliação de documentos. 12 Difusão de documentos. 13 Descrição de documentos. 14 
Preservação de documentos. 15 Análise tipológica dos documentos de arquivo. 16 Políticas de 
acesso aos documentos de arquivo. 17 Sistemas informatizados de gestão arquivística de 
documentos. 18 Documentos digitais. 19 Requisitos. Metadados. 20 Microfilmagem de documentos 
de arquivo. 
 
 

Coletâneas de Exercícios 1, 2 e 3 
 

 

Conceitos e Princípios 
 
Arquivologia é uma disciplina científica da Ciência da Informação. 
 
Com suas bases modernas fundamentadas na Revolução Francesa, a Arquivologia cuida da informação que 
tem por objetivo se tornar evidência, fator de prova de que algum evento ocorreu. Portanto, a Arquivologia é a 
ciência que estuda teorias e métodos de organização e tratamento de documentos, e sua conversão em 
potencial de informação. 
 
No Brasil existem cursos superiores em Arquivologia que formam bacharéis, esses profissionais vêm preencher 
uma lacuna que foi suprida por bibliotecários, historiadores e outros que, na maioria das vezes, não 
observavam os princípios da Arquivologia no tratamento da informação arquivística. 
 
Cabe ao profissional em Arquivologia o planejamento, implantação, organização e direção dos arquivos de 
informação arquivísticas. O profissional deve conduzir a gestão da informação, o acompanhamento do 
processo documental e informativo, a identificação das espécies e tipologias documentais, o planejamento para 
o tratamento de novos documentos e o controle de meios de reprodução. 
 
O tratamento técnico dos documentos arquivísticos fazem parte de etapas de trabalho, como o arranjo, a 
descrição, avaliação, conservação e restauração de documentos. Inclui também como perfil a direção e 
organização dos centros de informação constituídos de acervos arquivísticos, assim como serviços de 
microfilmagem e de informatização aplicados aos arquivos. É ainda de sua competência elaborar projetos, 
pareceres e demais trabalhos que tratem de assuntos arquivísticos, assim como o assessoramento aos 
trabalhos de pesquisa científica, jurídica, administrativa e técnica. Trata-se do profissional gestor de processos 
documentais e deverá estar apto a trabalhar as soluções de tratamento funcional da documentação 
arquivística, atendendo às demandas administrativas e técnico-científicas de instituições públicas, privadas e 
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organizações não governamentais. 
 

Princípios 
 
Os princípios arquivísticos constituem o marco principal da diferença entre a arquivística e as outras “ciências” 
documentárias. São eles:  
 
Princípio da Proveniência: Fixa a identidade do documento, relativamente a seu produtor. Por este princípio, 
os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa 
legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Arquivos originários de 
uma instituição ou de uma pessoa devem manter a respectiva individualidade, dentro de seu contexto orgânico 
de produção, não devendo ser mesclados a outros de origem distinta.  
 
Princípio da Organicidade: As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos documentais. A 
organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade 
produtora/acumuladora em suas relações internas e externas.  
 
Princípio da Unicidade: Não obstante, forma, gênero, tipo ou suporte, os documentos de arquivo conservam 
seu caráter único, em função do contexto em que foram produzidos.  
 
Princípio da Indivisibilidade ou integridade: Os fundos de arquivo devem ser preservados sem dispersão, 
mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida.  
 
Princípio da Cumulatividade: O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica.  
 
Faz parte do perfil do profissional em Arquivologia o domínio e o acompanhamento da evolução das tecnologias 
da informação, com vistas à implementação de informação. 

 

Políticas públicas de arquivo; legislação arquivística.  
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

As teorias no campo das políticas públicas  
Análise de Políticas Públicas é uma área de conhecimento, com caráter multidisciplinar, de matriz anglo-
saxônica, oriunda da Ciência Política. Para Bardach (2000), trata-se de um “conjunto de conhecimentos 
proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas utilizados para buscar resolver ou analisar 
problemas concretos em política (policy) pública”. Segundo Dye (apud Dagnino, 2002), fazer “Análise de 
Política é descobrir o que os governos fazem, porque fazem e que diferença isto faz... é a descrição e 
explicação das causas e consequências da ação do governo”. A análise de políticas públicas, conforme 
Wildavsky (apud Dagnino, 2002), visa “interpretar as causas e consequências da ação do governo, em 
particular, ao voltar sua atenção ao processo de formulação de política”. As políticas públicas tendem a ser 
compreendidas como o “Estado em ação” ou seja, o Estado implantando um projeto de governo. Tratam-se de 
ações procedentes de uma autoridade dotada de poder político e de legitimidade governamental que afeta um 
ou mais setores da sociedade.  
 
Muller e Surel (2004, p. 11) entendem a ação do Estado como um “lugar privilegiado” no qual as complexas 
sociedades modernas “vão colocar o problema crucial de sua relação com o mundo através da construção de 
paradigmas ou de referenciais”. Os instrumentos que daí derivam favorecem a ação social "e os espaços de 
sentido no interior das quais os grupos sociais vão interagir”. Esses autores analisam o caráter polissêmico do 
termo ‘política’. Sublinham que essa polissemia impõe cuidados na análise das políticas públicas, pois evocam 
perspectivas simultâneas como a da esfera da política (polity) –a distinção entre o mundo da política e a 
sociedade civil -, a da atividade política (politics) – a atividade política em geral - e a da ação pública (policies) 
– processo pelo qual são elaborados e implementados programas de ação pública. Para ambos uma política 
pública é uma construção social (conjunto de fins a se atingir), mas também um construto de pesquisa (trabalho 
de identificação e reconstrução dos objetivos da ação pública). Políticas públicas revelam a construção de um 
quadro normativo de ações envolvendo Estado e Sociedade Civil. Como tal, trata-se de um quadro susceptível 
de indagações sob um processo permanente de redefinição da estrutura e dos limites dos campos políticos.  
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Uma política pública é necessariamente um processo dinâmico sujeito a alterações diversas. Por isso, a 
importância da sua avaliação por distintos atores, de forma a favorecer as inevitáveis modificações que sobre 
ao longo do tempo. A existência de textos legais que regulem uma atividade governamental não basta para 
identificarmos uma política pública. Por outro lado, nem sempre um conjunto de projetos, leis e ações que 
caracterizamos como uma política pública é assim entendida e anunciada pelo governo. Algumas políticas são 
mais explícitas ou latentes ou tomam a forma de uma “não-decisão”. Por isso o estudo de políticas deve deter-
se, também, no exame de não-decisões. Em alguns casos, a não-tomada de decisão assume a forma de 
decisão. Analisando políticas públicas de informação no Brasil, chama-nos a atenção, preliminarmente, a 
aparente falta de decisão. A “não-decisão”, porém, é um ato de poder. É diferente da decisão que não se toma 
por falta de poder ou por inércia ou por inépcia. A análise de políticas tende a ser a ser dividida em três fases 
sucessivas – Formulação, Implementação e Avaliação – que configuram um ciclo que se realimenta. 
 

Políticas públicas de informação  
A literatura voltada aos estudos da informação não dispõe de um quadro conceitual suficientemente denso 
sobre políticas públicas de informação. Normalmente essa literatura ignora os aspectos teóricos e 
metodológicos da análise de políticas públicas. A noção de "política de informação" tende a ser naturalizada e 
a designar diversas ações e processos do campo informacional: arquivos, bibliotecas, internet, tecnologia da 
informação, governo eletrônico, sociedade da informação, informação científica e tecnológica, etc.  
 
Um conjunto de decisões governamentais no campo da informação não resulta necessariamente na 
constituição de uma política pública de informação. Uma política de informação é mais que a soma de um 
determinado número de programas de trabalho, sistemas e serviços. É necessário que se defina o universo 
geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional a ser contemplado pela política de 
informação. Da mesma forma, devem ser previstos os diversos atores do Estado e da sociedade envolvidos 
na elaboração, implantação, controle e avaliação dessas políticas. Políticas públicas de informação são 
norteadas por um conjunto de valores políticos que atuam como parâmetros balizadores à sua formulação e 
execução. Podem estar "difusas" no âmbito de outras políticas públicas, mas não implícitas. O Estado 
democrático é, por princípio, incompatível com políticas públicas de saúde, educação, habitação ou 
informação, que não sejam explícitas.  
...................................... 
..................................... 
..................................... 
 

Políticas públicas arquivísticas  
O tema é recorrente na literatura arquivística, embora careça de aprofundamento teórico. Políticas públicas 
arquivísticas podem ser setoriais (em função das características de produção dos arquivos, tipologia, utilização, 
demarcação administrativa, etc.) e apresentar uma configuração nacional, regional ou local. Espera-se, em 
qualquer circunstância, que apresentem alto grau de transversalidade e intersecção com outras políticas 
públicas, tendo em vista a importância da informação para a execução de cada uma delas.  
 
Um aspecto muito frequente é confundir-se legislação arquivística com política arquivística. A legislação 
arquivística fornece elementos normalizadores à política arquivística, mas não é em si mesma uma política. 
Muitas vezes a legislação arquivística tende a ser considerada o marco zero de uma nova era arquivística. É 
compreensível tal expectativa já que uma legislação adequadamente concebida pode ser um poderoso 
instrumento a favor da gestão, uso e preservação dos arquivos. A viabilidade dessa legislação torna-se 
comprometida se não for simultaneamente instrumento e objeto de uma política arquivística.  
 
Políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões das políticas públicas informacionais. Em 
função da realidade observada, é possível detectar situações nas quais políticas públicas arquivísticas são 
concebidas e implementadas - normalmente sem muito sucesso - ignorando-se as demais políticas públicas 
de informação existentes. Da mesma forma, são frequentes situações nas quais políticas públicas de 
informação - muitas vezes em nível nacional - desconhecem por completo as peculiaridades do universo 
arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, políticas arquivísticas e políticas de governo eletrônico são 
concebidas e desenvolvidas como se pertencessem a universos paralelos. Ambas as iniciativas perdem com 
essa ausência de interfaces, especialmente o campo arquivístico, normalmente menos visível que aquele 
relacionado com as questões inerentes aos projetos de governo eletrônico.  
 
As ações resultantes das decisões que constituem as políticas públicas arquivísticas revestem-se, na maioria 
dos casos, de um caráter técnico-científico. No entanto, políticas arquivísticas existem para responder a 
problemas políticos do campo dos arquivos. Isto pressupõe, inicialmente, a necessidade de identificar e 
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analisar estes problemas. Reconhecê-los exige um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico-
científicos e políticos.  
 
No caso das políticas informacionais, o alcance dos intentos de políticas públicas mostra-se visceralmente 
associado a aspectos tais como: a) o comprometimento do Estado com o uso adequado – em todos os sentidos 
- da informação pela administração pública e pela sociedade, b) as condições da sociedade civil em reconhecer 
a informação governamental como direito, utilizá-la e gerar novas demandas a partir dessa utilização; c) 
verticalizando essa percepção para o universo arquivístico, alguns obstáculos tendem a ser frequentes:. o grau 
de reconhecimento da importância da informação arquivística e das instituições e serviços arquivísticos pelo 
Estado e a sociedade civil e a capacidade política e técnico-científica das instituições arquivísticas públicas 
identificarem e lograrem formular, executar e avaliar políticas públicas arquivísticas. 
 

O cenário arquivístico brasileiro  
No Brasil e no restante da América Latina em geral, a precariedade organizacional dos arquivos públicos e o 
uso social incipiente da informação governamental expressam a trajetória do Estado e da sociedade civil. Os 
arquivos públicos latino-americanos institucionalizaram-se como resultado de um processo de independência, 
associado à formação de Estados modernos na região. Sob esta perspectiva, foram considerados repositórios 
da identidade nacional emergente como arquivos históricos.  
 
Coadjuvante como construtor da memória nacional, o Arquivo Nacional e os demais arquivos públicos 
brasileiros tampouco encontrarão na sua função instrumental uma atuação protagonista. Isto implicou no 
desenvolvimento de instituições e serviços arquivísticos “periferizados” na administração pública e incapazes 
de fornecer informações suficientes, em níveis quantitativo e qualitativo, ao próprio aparelho de Estado, à 
pesquisa científica e tecnológica e à sociedade civil. 
 
De maneira geral, as instituições arquivísticas públicas brasileiras apresentam características comuns no que 
se refere à sua atuação. Tratam-se de organizações voltadas quase exclusivamente para a guarda e acesso 
de documentos considerados, sem parâmetros científicos, como de “valor histórico” (presumivelmente 
documentos permanentes), ignorando a gestão dos documentos correntes e intermediários produzidos pela na 
administração pública.  
 
Seja nas instituições arquivísticas ou nos serviços arquivísticos, a ausência de padrões de gestão da 
informação, somada às limitações de recursos humanos, materiais e tecnológicos, resulta em deficiências no 
seu processamento técnico e acesso. Ao não desenvolverem a interação inerente ao controle do ciclo da 
informação arquivística (integrando as fases corrente, intermediária e permanente), ambas as instâncias 
organizacionais tornam-se desvinculadas do processo político-decisório governamental. Por outro lado, as 
restrições de consulta e as condições de acesso físico e intelectual dos arquivos limitam consideravelmente a 
sua utilização pelo administrador público e o cidadão. 
 

A legislação arquivística brasileira  
Em 1991 é aprovada a Lei 8.519 que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. A 
chamada “Lei de Arquivos” assegura o princípio de acesso do cidadão à informação governamental bem como 
o sigilo relativo a determinadas categorias de documentos. A Lei estabelece ainda a ordenação da malha 
arquivística pública do país: Arquivos Federais (o Arquivo Nacional e outros arquivos do Poder Executivo 
(Ministérios da Marinha, Relações Exteriores, Exército e Aeronáutica), os arquivos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário Federais); Arquivos Estaduais (o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o 
arquivo do Poder Judiciário); Arquivos do Distrito Federal (o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder 
Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário); Arquivos Municipais(o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do 
Poder Legislativo).  
 
O Arquivo Nacional após a Lei de Arquivos passa a ter como competências, "a gestão e o recolhimento dos 
documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso 
sob sua guarda, acompanhar e implementar a política nacional de arquivos" (art.18).  
 
Cria-se um Conselho Nacional de Arquivos (CONAR), presidido pelo Diretor-Geral do Arquivo Nacional, 
"integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas". (art.. 26) com a 
atribuição de definir a política nacional de arquivos e atuar como órgão central do Sistema Nacional de 
Arquivos. 
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Ao longo dos anos 90, a legislação arquivística foi ampliada mediante decretos regulamentadores da Lei 8.159 
e a definição de dispositivos legais nos planos estaduais e municipais. 
 

O Conselho Nacional de Arquivos  
Órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, criado pela Lei 
8.159 de 8 de janeiro de 1991 é regulamentado pelo Decreto nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Apesar de 
órgão colegiado, de caráter deliberativo, o CONARQ tem características de um órgão executor. É o caso, por 
exemplo, de atribuições como: estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos - 
SINAR; promover o inter-relacionamento de arquivos públicos e privados; subsidiar a elaboração de planos 
nacionais de desenvolvimento, estimular a integração e modernização dos arquivos públicos e privados ; 
identificar os arquivos privados de interesse público e social, articular-se com outros órgãos do Poder Público 
formuladores de políticas nacionais nas áreas de educação, cultura, ciência, tecnologia, informação e 
informática, etc.  
 
O Conselho Nacional de Arquivos é composto predominantemente por representantes do Estado, mas conta 
também com representação da sociedade civil. O Governo Federal conta com oito membros: o Diretor-Geral 
do Arquivo Nacional, que o preside; dois representantes do Poder Executivo Federal; dois representantes do 
Poder Judiciário Federal; dois representantes do Poder Legislativo Federal; um representante do Arquivo 
Nacional. Os estados são representados por dois representantes dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito 
Federal. Os municípios contam com dois representantes dos Arquivos Públicos Municipais. Fazem também 
parte do CONARQ: um representante das instituições mantenedoras de curso superior de arquivologia; um 
representante de associações de arquivistas; três representantes de instituições que congreguem profissionais 
que atuem nas áreas de ensino, pesquisa, preservação ou acesso a fontes documentais. Chama atenção a 
predominância de representantes do Estado (76%) sobre os da sociedade (74%). Entre os representantes do 
Estado, 47% são do Poder Executivo Federal e 30% dos estados e municípios.  
 
Ao longo de 12 anos, o Plenário do CONARQ reuniu-se 40 vezes, caracterizando-se pela estabilidade, 
diversidade de conselheiros e temas. No entanto, esses reuniões, jamais contemplaram – conforme análise 
preliminar das Atas – o tema da política nacional de arquivos. 
 

O Sistema Nacional de Arquivos  
Tendo como órgão central o CONARQ, o Sistema Nacional de Arquivos tem por finalidade, segundo o Decreto 
nº 1.173 de 29 de junho de 1994, "implementar (grifo nosso) a política nacional de arquivos públicos e privados, 
visando a gestão à preservação e o acesso aos documentos de arquivo" (art.10). Neste sentido, verifica-se 
uma situação ambígua, do ponto de vista jurídico e político já que, no artigo 18 da Lei, compete ao Arquivo 
Nacional "acompanhar e implementar (grifo nosso) a política nacional de arquivos". O SINAR tem a seguinte 
composição: o Arquivo Nacional; os arquivos do Poder Executivo Federal; os arquivos do Poder Legislativo 
Federal; os arquivos do Poder Judiciário Federal; os arquivos estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário; os arquivos do Distrito Federal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; os arquivos 
municipais dos Poderes Executivo e Legislativo. 
 
Considerando-se a abordagem sistêmica, entende-se que não cabe ao Sistema implementar políticas 
arquivísticas. Sua função é favorecer a execução destas políticas pelos órgãos que o compõem mediante um 
processo de interação sistêmica. Um sistema como o proposto não é um órgão executor de políticas públicas. 
 

OBS: Confira, mais adiante, coletânea de legislação pertinente. 

 

Normas nacionais e internacionais de arquivo.  
 
A normalização da descrição arquivística em nível internacional tomou grande impulso no final da década de 
1980. Aspiração antiga, a necessidade de normalização imposta pelo uso de computadores em arquivos se 
fazia sentir nessa época de maneira cada vez maior, ao mesmo tempo em que os progressos normalizadores 
da área da biblioteconomia demonstravam as vantagens alcançadas quando trabalhos baseavam-se em 
procedimentos técnicos comuns. Alguns países como os Estados Unidos e a Inglaterra já haviam caminhado 
na direção do estabelecimento de normas de descrição, mas coube ao Canadá, que então iniciava a 
elaboração de suas normas nacionais sob o patrocínio do National Council on Archives/Conseil National des 
Archives, a proposta ao Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em 1988, da criação de normas 
internacionais de descrição. 
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Em 1989, especialistas de vários países reuniram-se em Paris e decidiram criar uma comissão específica para, 
no âmbito do CIA, realizar tal tarefa. A primeira reunião da Comissão ocorreu em 1990, na Alemanha, 
congregando especialistas do Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Malásia, Portugal e 
Suécia. A partir da divulgação e discussão de uma declaração de princípios quanto à descrição arquivística no 
Congresso Internacional de Arquivos de Montreal, o grupo passou a contar com um representante da Austrália, 
num esforço de conciliar e atender a tradições técnicas diversas. 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
 
Em 1996, durante o Congresso Internacional de Arquivos ocorrido em Pequim, a Comissão ad hoc foi 
transformada em Comitê de Normas de Descrição (CND), passando a integrar formal e permanentemente a 
estrutura do CIA. Na ocasião, sua composição foi alterada e o Brasil convidado a designar um representante 
para o CND, cuja principal tarefa à época era realizar a revisão e a segunda edição da ISAD(G). 
 
A ISAD(G) não era conhecida no Brasil. Não havia sido impressa aqui e a única tradução em português era 
aquela publicada nos Cadernos BAD, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas, com pequena circulação em nosso país. A necessidade de participar do processo de revisão 
impunha, então, como primeira providência, traduzir a norma e divulgá-la o mais amplamente possível. O 
Arquivo Nacional assumiu essa tarefa e no início de 1998 publicou a primeira edição brasileira das normas 
internacionais ISAD(G) e ISAAR(CPF), gratuitamente distribuídas no país, além de aproveitar oportunidades e 
de promover eventos para discuti-las, sobretudo a ISAD(G), cuja revisão internacional se iniciava. 
 
A participação do Brasil no processo de revisão da ISAD(G) foi extremamente proveitosa. Ganhou a Norma, 
ao incorporar uma visão crítica mais afastada dos grandes centros de discussão arquivística e com 
experiências diferenciadas em termos de tradição e tecnologia. Ao mesmo tempo, ganhou a comunidade 
profissional brasileira, ao ter um contato mais amplo e constante com as preocupações de colegas de outros 
países, além de aprofundar sua reflexão sobre a própria ISAD(G). As mesmas vantagens ocorreram quando 
da revisão da ISAAR(CPF), realizada entre 2000 e 2004. As duas normas revisadas foram publicadas pelo 
Arquivo Nacional. 
 
A ISAD(G), exatamente por pretender ser internacional, aplicável a todos os tipos de materiais arquivísticos, 
utilizável tanto em sistemas manuais quanto automatizados de descrição, tem um alto grau de generalidade, 
definindo apenas a macroestrutura da descrição, deixando a definição quanto a procedimentos específicos 
para outras esferas de decisão, nacionais ou institucionais. Daí a insistência do CND sobre a necessidade de 
normas nacionais e, consequentemente, a necessidade de cada país refletir sobre sua realidade e criar normas 
próprias. 
 
A Câmara Técnica de Normalização da Descrição Arquivística (CTNDA) foi criada pela portaria n. 56, de 
30/9/2001, do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq), com a finalidade de propor normas que, em 
conformidade com a ISAD(G)9 e a ISAAR(CPF), fossem, após discussão pela comunidade profissional, 
aprovadas pelo Conarq e adotadas como normas brasileiras. 
 
A Câmara, que sofreu alterações em sua composição original, reuniu-se várias vezes, além de manter ativa 
correspondência para evolução do trabalho. A partir de 2004, passou a contar também com membros 
correspondentes, integrantes de arquivos estaduais ou de outras instituições já usuárias da ISAD(G), num 
esforço de ampliar a discussão por todo o Brasil. 
 
A CTNDA iniciou os trabalhos promovendo um diagnóstico sobre o grau de normalização dos procedimentos 
técnicos adotados no tratamento de arquivos em território nacional, procurando identificar equipes que já 
tivessem tido contacto com a ISAD(G) e a ISAAR(CPF) e as aplicassem. O resultado desse trabalho foi 
disponibilizado em sua subpágina, juntamente com as atas de reuniões realizadas e um levantamento 
bibliográfico sobre descrição arquivística, consolidado em publicação específica. 
 
A versão preliminar desta Norma foi submetida à consulta pública de janeiro a maio de 2006, 
concomitantemente à realização de oficinas para divulgação em Belém, Brasília, Florianópolis, Londrina, 
Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, contando com cerca de setecentos participantes. As contribuições enviadas 
por profissionais de várias partes do país foram analisadas em reunião específica, elaborando-se a versão final 
ora apresentada. 
 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/


                                             www.apostilasobjetiva.com.br   e   www.apostilasonline.com.br 

15 

 

A NOBRADE não é uma mera tradução das normas ISAD(G) e ISAAR(CPF), que já existem e estão publicadas. 
Seu objetivo, ao contrário, consiste na adaptação das normas internacionais à realidade brasileira, 
incorporando preocupações que o Comitê de Normas de Descrição do Conselho Internacional de Arquivos 
(CDS/CIA) considerava importantes, porém, de foro nacional. Esta norma deve ser intensamente divulgada no 
âmbito das instituições arquivísticas e nos eventos ligados aos profissionais da área, de modo a possibilitar o 
seu aperfeiçoamento. 
 

Algumas Normas (exemplos) 
 
ABNT NBR ISO 30300, Informação e documentação – Sistema de gestão de documentos de arquivo – 
Fundamentos e vocabulário 
 
ABNT NBR ISO 30301, Informação e documentação – Sistema de gestão de documentos de arquivo – 
Requisitos 
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Sistemas e redes de arquivo  
 
No campo das ciências sociais aplicadas, temos a apropriação desta abordagem sistêmica por meio da 
Arquivologia, que define “Sistemas de Arquivos” como: o conjunto de arquivos de uma nação, estado, município 
ou instituição que interagem por meio de diretrizes, normas e políticas visando à preservação de uma totalidade 
da informação arquivística produzida no seu contexto. 
 
Entretanto, o termo “Sistemas de Arquivos” não é bem difundido e solidificado. Exemplo prático disto é 
evidenciado ao se fazer uma consulta pelo termo no site de busca Google: a maioria dos resultados refere-se 
à área de softwares. No senso comum é frequentemente remetido a aspectos relacionados à informática. 
 
No Brasil o conceito de sistema de arquivos começa a ser explorado e trabalhado na década de 60, com vínculo 
direto na administração pública. Em 1962 é criada a primeira versão para o projeto de Sistema Nacional de 
Arquivos, que foi sucedida pela versão de 1978 (ambos não foram implantados) e, posteriormente, pela versão 
de 1994. Observamos a inserção da ideia sobre sistemas de arquivos antes mesmo da criação dos cursos 
acadêmicos. Os cursos de Arquivologia foram criados a partir de 1977. Talvez isto demonstre uma fragilidade 
teórica dos projetos iniciais para Sistemas de Arquivos Nacionais. Uma vez que a falta de produção científica 
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na área pode ter acarretado pouco embasamento às práticas. Na esfera estadual, a partir da década de 80 
surgem decretos para a criação de alguns sistemas de arquivos. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
 

Sistemas de Arquivos 
 

Direto -  é aquele em que a recuperação da informação é feita diretamente ao arquivo onde ela está 

armazenada. 

Indireto - é o que depende de um índice ou código para localizar a informação. 

Semi Indireto - é onde pode ou não haver necessidades de uso de um índice. 

 

Métodos de Arquivamento 
 

A natureza dos documentos e a estrutura da entidade são as determinantes do método de arquivamento. Estes 

podem ser divididos em dois grupos: Básicos e Padronizados. 

 

Métodos Básicos 
Método Alfabético - É um método direto, onde as filas ou pastas são dispostas em ordem alfabética rigorosa, 

separadas por guias. As notações nestas guias podem ser abertas ou fechadas. 

É aberta uma pasta para cada correspondência efetiva e, dentro desta, os documentos são organizados em 

ordem cronológica. Para os correspondentes eventuais devem ser preparadas as pastas miscelâneas, uma 

para cada letra, podendo ser arquivadas antes ou depois das pastas individuais. Na projeção desta pasta 

aparece o símbolo "M", seguido da letra de sua divisão. Dentro da pasta miscelânea a ordem alfabética deve 

ser rigorosamente mantida, assim como a ordem cronológica, dentro da alfabética. 

 

Regras de Alfabetização 
Para efeitos de arquivo, deve ser usado o alfabeto de 26 letras, em função das muitas palavras em nomes 

estrangeiros que circulam em nosso país. 

As regras de alfabetização podem ser alteradas, desde que sejam sempre seguidos os mesmos critérios e 

feitas as remissivas necessárias para evitar dúvidas futuras. 

Tato o critério letra por letra quanto o de palavra por palavra podem ser adotados para ordenação dos itens, 

sendo que a escolha de um deles implica na completa exclusão de outro.  

 
Exemplos: 

                 letra por letra                                         palavra por palavra 

               Nova Friburgo                                          Nova Friburgo 

               Novais, Ademir Alves                              Nova York 

               Nova York                                                 Novais, Ademir Alves 

 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
 

Coletânea de Exercícios 1 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 
01 - O conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados na produção, organização, 
guarda, preservação e no uso de documentos em arquivos é denominado:  
A) acervo.  
B) arquivamento.  
C) documentação.  

http://www.apostilasobjetiva.com.br/


                                             www.apostilasobjetiva.com.br   e   www.apostilasonline.com.br 

19 

 

D) arquivologia.  
E) dossiê.  
 
02 - Na teoria arquivística, o conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade 
coletiva pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da 
natureza do suporte, é denominado: 
A) acervo 
B) coleção. 
C) arquivo. 
D) dossiê. 
E) fundo. 
 
03 - Alguns estudiosos de arquivística sustentam não existir um melhor método para a estruturação de 
um arquivo, mas alguns princípios básicos devem ser seguidos, tais como:  
A) simplicidade e organização.  
B) descentralização e custo.  
C) localização e gestão.  
D) planejamento e controle.  
 
04 - O princípio fundamental da arquivística que consiste em deixar agrupados, sem misturar a outros, 
os arquivos provenientes de uma administração, de um estabelecimento ou de uma pessoa física ou 
jurídica é conhecido como princípio da  
A) pertinência.  
B) proveniência.  
C) reversibilidade.  
D) organização.  
E) unicidade.  
 
05 - Segundo as entidades mantenedoras os arquivos podem ser considerados: 
A) Públicos, privados, familiais ou pessoais. 
B) Setoriais ou gerais. 
C) Intermediários, correntes e permanentes. 
D) Especiais e especializados. 
 
06 - Princípio básico da Arquivologia segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, 
pessoa ou família não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Também chamado de 
princípio de respeito aos fundos. Trata-se do Princípio da  
A) Organicidade.  
B) Proveniência.  
C) Indivisibilidade.  
D) Unicidade.  
E) Naturalidade.  
 
07 - De acordo com o princípio da cumulatividade, os arquivos  
A)  refletem a estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora.  
B)  devem ser preservados sem mutilação, dispersão ou adição indevida de documentos.  
C)  conservam caráter único em relação ao seu contexto de produção.  
D)  não podem ser misturados a documentos de origem distinta.  
E)  resultam de um processo progressivo e espontâneo de sedimentação de documentos. 
 
08 - No que concerne aos princípios da arquivologia, assinale a alternativa correta a respeito do 
princípio da organicidade.  
A) Representa a ideia de que a ordem original, desde que metodicamente estabelecida, é imprescindível para 
a manutenção dos documentos dentro do contexto da sua criação.  
B) Segundo esse princípio, a organicidade representa a inter-relação dos documentos de arquivo e o vínculo 
existente entre estes e as funções e atividades que lhes deram origem, de forma que um documento isolado 
do seu contexto de produção perde muito do seu significado.  
C)  A organicidade fixa a identidade do documento relativamente a seu produtor. Por esse princípio, os arquivos 
originários de uma pessoa devem manter a individualidade, dentro de seu contexto orgânico de produção, não 
devendo ser mesclados, no arquivo, a outros de origem distinta.  
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D) Contribui para a manutenção da inter-relação entre os documentos de arquivo, tendo em vista que a 
mutilação de um fundo arquivístico compromete o nexo existente entre o conjunto, prejudicando a análise e 
compreensão das funções e atividades desenvolvidas pela instituição.  
E) Refere-se à característica do documento arquivístico de ser único no seu conjunto documental, 
independentemente do fato de haver uma cópia do referido documento no mesmo fundo de arquivo, pois o 
contexto de produção/recebimento dotaria cada um deles de um significado próprio.  
 
09 - Os documentos de segunda idade são aqueles:   
A)  que retratam a origem da entidade, o seu procedimento e o seu funcionamento.  
B)  que se conservam junto aos órgãos produtores em razão da frequência com que são consultados. 
C)  que aguardam em depósito de armazenamento temporário sua destinação final.  
D)  que exigem medidas especiais de proteção quanto à sua guarda e acesso ao público.  
E)  reunidos de acordo com um critério de arranjo preestabelecido.  
 
10 - Tendo em vista a gestão dos arquivos correntes, julgue os itens apresentados.  
I.  São aqueles cujos documentos encontram-se em curso ou que, mesmo sem movimentação, são objeto de 
consultas frequentes.  
II. Seus documentos apresentam valor primário e secundário, podendo ser, o valor secundário, probatório ou 
informativo.  
III. Seus documentos não estão sujeitos a empréstimo, devendo ser copiados quando do pedido de informação.  
IV. Os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos e analisados, os de natureza sigilosa serão 
encaminhados aos chefes de serviço.  
A quantidade de itens corretos é igual a  
A)  0.  
B)  1.  
C)  2.  
D)  3.  
E)  4.  

............................... 

............................... 

............................... 
 
Gabarito  
 

01 - ? 02 - ? 03 - ? 04 - ? 05 - ? 06 - ? 07 - ? 08 - ? 09 - ? 10 - ? 

11 - D 12 - B 13 - B 14 - A 15 - B 16 - B 17 - D 18 - B 19 - C 20 - E 

21 - D 22 - C 23 - E 24 - C 25 - A 26 - E 27 - A 28 - C 29 - C 30 - D 

31 - B 32 - E 33 - D 34 - B 35 - C 36 - B 37 - A 38 - C 39 - B 40 - B 

41 - E 42 - C 43 - A 44 - C 45 - C 46 - D 47 - D 48 - A 49 - B 50 - C 

51 - A 52 - A 53 - B 54 - C 55 - D 56 - B 57 - B 58 - A 59 - D 60 - A 

61 - A 62 - C 63 - A 64 - C 65 - E 66 - C 67 - B 68 - E 69 - C 70 - E 

71 - A 72 - B 73 - D 74 - C 75 - B 76 - C 77 - D 78 - A 79 - C 80 - E 

81 - E 82 - D 83 - E 84 - A 85 - D 86 - E 87 - D 88 - C 89 - B 90 - E 

91 - C 92 - D 93 - B 94 - B 95 - D 96 - B 97 - D 98 - C 99 - D 100 - C 

101 - B 102 - A 103 - E 104 - C 105 - B 106 - D 107 - E 108 - E 109 - C 110 - C 

111 - A 112 - A 113 - E 114 - D 115 - D 116 - A 117 - C 118 - C 119 - E 120 - D 

121 - D 122 - B 123 - B 124 - D 125 - D 126 - D 127 - A 128 - A 129 - E 130 - C 

131 - D 132 - A 133 - C 134 - E 135 - D 136 - D 137 - C 138 - C 139 - A 140 - C 
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Conceito e Fontes 

 
Direito Eleitoral é um "conjunto sistemático de normas de direito público regulando no regime representativo 
moderno a participação do povo na formação do governo constitucional." 

           
Esse ramo do Direito é composto por "todas as normas relativas a eleições, quer as concernentes ao preparo 
e realização, quer as referentes à sua apuração e a diplomação dos eleitos."  

           
Sobre matéria eleitoral, a competência legislativa é exclusiva da União, podendo a lei complementar autorizar 
os Estados a legislar sobre questões específicas que envolvem o tema (art. 22, I e parágrafo único, CF). 
           
No âmbito infraconstitucional, as principais normas que compõem o Direito Eleitoral são: Código Eleitoral 
brasileiro (Lei nº 4.737, de 15.7.65), Lei da Inelegibilidade (Lei nº 64, de 18.5.90), Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos (Lei nº 9.096, de 19.9.95), Lei Eleitoral (Lei nº 9.504, de 30.9.97) e a Lei da Ficha Limpa (Lei 
Complementar nº 135/2010). 
 
Outras fontes: leis complementares, leis ordinárias, instruções do TSE traduzidas em resoluções, assim como 
os estatutos dos partidos políticos que são, sem dúvida, fontes subsidiárias do Direito Eleitoral. 
 
Tal como em outros ramos do Direito, o Eleitoral se realiza e se pratica por meio de normas legais substantivas 
e adjetivas. Há, então, o Direito Eleitoral propriamente dito e o Direito Processual Eleitoral, que define as regras 

O Direito Eleitoral 
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mediante as quais são conduzidas as diversas ações que tramitam na Justiça Eleitoral. 
 

Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos (de que tratam os Capítulos 
IV e V do Título II da Constituição em seus arts. 14 a 17).  

 

São direitos que disciplinam as formas de atuação da soberania popular, permitindo aos cidadãos o 
exercício completo da liberdade de participação nos negócios políticos do país, assegurando-lhes o direito de 
eleger seus governantes ou ocupar cargos políticos, como também manifestar suas opiniões sobre o governo. 
 

Artigo 14 da Constituição Federal 
 
A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da Lei, mediante: 
 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 

Sufrágio - É um direito que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e das 
atividades políticas, sociais, econômicas e administrativas do país. 
O direito de sufrágio, é que permite que as pessoas elejam Vereadores, Prefeitos, Deputados, Senadores, 
Governadores e o Presidente da República. É o aspecto principal dos direitos políticos. Consiste na capacidade 
de eleger alguém para um cargo público (elegibilidade) e o direito de votar (alistabilidade). O sufrágio é 
universal porque é extensivo a todos os cidadãos 
 
Atenção - As palavras sufrágio, voto e escrutínio, são muitas vezes utilizadas como sinônimo, entretanto 
possuem sentidos diferentes, conforme esclarece o professor José Afonso da Silva. 
 
Voto - É o direito de exercer o sufrágio. É a maneira de expressar a vontade ou opinião num processo decisório. 
É um dever sócio político, pois todo cidadão tem o dever de expressar sua vontade para a escolha de seus 
governantes. O voto tem valor igual para todos, pois, todos tem o mesmo valor no processo eleitoral, 
independentemente de sexo, cor, religião, idade, posição profissional ou sócio econômica. 
 
Escrutínio - É a maneira como é realizada a votação (voto secreto, por aclamação, etc.). 
 
Plebiscito - É uma votação prévia, submetendo uma resolução de grande interesse nacional à apreciação dos 
eleitores, para que o resultado desta, seja submetido à votação pelo congresso nacional. Esta manifestação 
normalmente é de caráter nacional, onde o povo de posse de seus direitos políticos, optam pelo sim ou pelo 
não. 
 
Exemplo: Realização de plebiscito para consultar a população sobre mudanças de limites de Municípios, 
Estados ou criação de novos. 
 
O plebiscito visa consultar o povo antes que haja um ato já praticado pelo governo. 
 
Referendo - Consiste em uma consulta posterior a determinado ato praticado pelo governo. O referendo é 
realizado para aprovar ou reafirmar uma Lei, uma Constituição, povo concorda ou não com uma decisão ou 
proposta do país, representada pelo seu governo. 
 
Iniciativa Popular - É um ato por intermédio do qual os cidadãos (povo) propõem uma Lei ou modificação de 
uma já existente. 
Alistamento eleitoral é o procedimento que concede ao cidadão o direito de votar. 
 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
1 - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
2 - facultativos para: 
 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
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c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
 
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 
conscritos. 

Os militares conscritos (convocados para o serviço militar obrigatório) não podem votar. Já os militares 
profissionais podem votar e serem votados sem qualquer restrição. 
 
§ 3º. São condições de elegibilidade, na forma da Lei: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI -a idade mínima de:   
 
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de 
Paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
 
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
 
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os 
houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 
 
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses anteriores ao pleito.  
 
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 
o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito 
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 
 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 
proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa 
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso 
do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 
 
§ 10º O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 
 
§ 11º A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da 
Lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

Cancelamento de naturalização, declaração de incapacidade absoluta e desonestidade quando atuando 
na administração. 
 

Artigo 15 da Constituição Federal 
 
 É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 

 cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

 incapacidade civil absoluta; 

 condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

 recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
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 improbidade administrativa, nos termos do art. 37º, § 4º. 
 

Artigo 16 da Constituição Federal 
 
 A Lei que altera o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação; 
 

Dos Partidos Políticos 
 

Artigo 17 da Constituição Federal 
 
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o 
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os 
seguintes preceitos:  
I - caráter nacional; 
II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação 
a estes; 
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  
§ 1º - É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras 
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e 
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, 
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas 
em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina 
e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)  
 
§ 2º - Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus 
estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 
 
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da 
lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)  

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos 
votos válidos em cada uma delas; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)  
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades 
da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 
 
§ 4º - É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 
  
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato 
e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação 
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio 
e de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017) 
 

Partidos Políticos 
 

Noção de partido político: é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe organizar, 

coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de 
governo. 
 

Sistemas partidários: sistema de partido, consiste no modo de organização partidária de um país; os 

diferentes modos de organização possibilitam o surgimento de 3 tipos de sistema: a) o de partido único, ou 
unipartidário; b) o de dois partidos, ou bipartidarismo; c) o de 3, 4, ou mais partidos, denominado sistema 
pluripartidário, ou multipartidário; neste último se inclui o sistema brasileiro nos termos do art. 17. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
 

Coletânea de Exercícios I 
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Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 

01. Embora alistados como eleitores, são inelegíveis para quaisquer cargos os:  
A) maiores de setenta anos. 
B) analfabetos. 
C) brasileiros naturalizados. 
D) maiores de dezoito anos e menores de vinte e um anos. 
E) militares. 
 
02. Deferido o pedido de alistamento, o título de eleitor deverá ser entregue: 
A) ao próprio eleitor, pelo presidente do tribunal regional eleitoral do respectivo estado, em sessão solene. 
B) ao próprio eleitor, retendo-se o documento que instruiu o pedido de alistamento para ser arquivado 
juntamente com o recibo obrigatório. 
C) a delegado de partido político a que estiver filiado o eleitor, devidamente credenciado junto à justiça eleitoral. 
D) o título será entregue, no cartório ou no posto de alistamento, pessoalmente ao eleitor, vedada a 
interferência de pessoas estranhas à justiça eleitoral. 
E) pelo funcionário da justiça eleitoral, mediante recibo, a quem o eleitor autorizar por escrito. 
 
03. Do despacho proferido em processo de alistamento caberá recurso: 
A) de ofício, ao tribunal regional eleitoral competente. 
B) interposto por qualquer eleitor, em se tratando de decisão de deferimento do pedido de inscrição eleitoral. 
C) do alistando, quando a decisão indeferir a expedição do título de eleitor. 
D) interposto por partido político, na hipótese de indeferimento de pedido de inscrição eleitoral ou de 
transferência, apresentado por filiado. 
E) interposto por preparador ou funcionário da junta eleitoral, se identificado erro material na decisão exarada 
pelo juiz. 
 
04. Da folha individual de votação e do título de eleitor deverá constar a indicação: 
A) da seção em que o eleitor originariamente se inscreveu e da seção para a qual pediu transferência. 
B) do domicílio residencial do eleitor. 
C) da vinculação permanente do eleitor à seção eleitoral na qual se inscreveu. 
D) da seção em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual não poderá ser localizada em distrito judiciário ou 
administrativo diferente do da respectiva residência. 
E) do distrito judiciário do domicílio comercial do eleitor. 
 
05. A organização de cada seção eleitoral deve observar, dentre outras condições: 
A) o mínimo de trinta eleitores para fins de composição. 
B) a instalação de uma só mesa receptora, cujos membros são nomeados pelo juiz eleitoral. 
C) a indicação da respectiva mesa receptora pelo tribunal regional eleitoral do respectivo estado. 
D) o máximo de quatrocentos eleitores nas capitais dos estados. 
E) a garantia de exclusividade da seção destinada aos cegos. 
 
06. A nomeação dos membros das mesas receptoras, de competência do: 
A) tribunal superior eleitoral, pode vir a ser objeto de reclamação por parte de partido político, no prazo de cinco 
dias contados da publicação do ato. 
B) presidente da junta eleitoral, realiza-se em audiência pública, trinta dias antes da eleição. 
C) presidente do tribunal regional do respectivo estado, deve, preferencialmente, recair sobre eleitores da 
própria seção. 
D) juiz eleitoral, deve ocorrer em audiência pública, anunciada pelo menos com cinco dias de antecedência. 
E) juiz eleitoral, deve ser comunicada aos presidentes das mesas receptoras no mínimo noventa dias antes da 
eleição. 
 
07. A respeito do registro de candidatos, é incorreto afirmar que:  
A) o pedido de registro deve ser instruído, dentre outros documentos, com declaração de bens, assinada pelo 
candidato.  
B) cada partido ou coligação, preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada 
sexo, do número de vagas a que têm direito na forma da lei.  
C) a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por 
referência a data da posse.  
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D) os partidos e coligações solicitarão à justiça eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas 
do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.  
E) as propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador de estado e presidente da república não 
devem instruir o pedido de registro de sua candidatura a esses cargos. 
 
08. No sistema eletrônico de votação, o voto será computado para: 
A) a legenda partidária do candidato ao senado federal, quando o eleitor sufragar candidato a presidente e a 
senador de coligações distintas. 
B) a coligação que registrou o candidato a presidente, quando a indicação do eleitor recair sobre candidato a 
presidente de uma coligação e candidatos a deputado estadual e federal de partido não coligado. 
C) o candidato a senador registrado pelo partido ou coligação que registrou, também, o candidato a governador 
sufragado pelo eleitor. 
D) a legenda partidária, se for atribuído ao candidato a suplente de senador. 
E) a legenda do partido, quando o eleitor indicar apenas o número deste ao votar para determinado cargo e 
somente para a eleição a este cargo será considerado. 
 
09. Na hipótese de a junta eleitoral deixar de receber impugnação apresentada por delegado de partido 
ou coligação: 
A) será, de imediato, declarada a sua extinção. 
B) lavrar-se-á ata própria, assinada pelos fiscais e delegados de partidos políticos presentes. 
C) caberá ao tribunal regional eleitoral decidir sobre o recebimento, em quarenta e oito horas contadas a partir 
da entrada da impugnação recusada no seu protocolo. 
D) o presidente do tribunal regional eleitoral deverá pronunciar-se sobre o recebimento, se nas quarenta e oito 
horas seguintes a impugnação recusada em primeira instância vier a ser protocolada junto a essa corte, 
acompanhada de declaração subscrita por duas testemunhas. 
E) cabe recurso ao tribunal superior eleitoral, no prazo de quarenta e oito horas contadas a partir da decisão 
denegatória. 
 
10.  A justiça eleitoral é composta dos seguintes órgãos: 
A) supremo tribunal federal, tribunal superior eleitoral, tribunal regional eleitoral e juízes eleitorais. 
B) supremo tribunal federal, superior tribunal de justiça, tribunal superior eleitoral e tribunal regional eleitoral. 
C) superior tribunal de justiça, tribunal superior eleitoral, tribunal regional eleitoral e juízes eleitorais. 
D) tribunal superior eleitoral, tribunal regional eleitoral, juízes federais e juntas eleitorais. 
E) tribunal superior eleitoral, tribunal regional eleitoral, juízes eleitorais e juntas eleitorais. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
 

Gabarito 
 

01 – ? 02 - ? 03 - ? 04 -  ? 05 - ? 06 - ? 07 -  ? 08 - ? 09 - ? 10 - ? 

11 – D 12 - D   13 - C 14 - E 15 - D 16 - B 17 - A 18 - A 19 - B/C 20 - B 

21 – C 22 - C 23 - D 24 - B 25 - B 26 - C 27 - A 28 - A 29 - B 30 - D 

31 – E 32 - B 33 - D 34 - D 35 - B 36 - A    37 - C 38 - C 39 - B 40 - C 

41 – C 42 - B 43 - A 44 - A 45 - E 46 - C 47 - B 48 - D 49 - C 50 - B 

51 – C 52 - A 53 - B 54 - A 55 - B 56 - C 57 - C 58 - D 59 - A 60 - C 

61 – A 62-D 63 - B 64 - E 65 - B 66 - C 67 - B 68 - A 69 - B 70 - C 

71 – B 72 - A 73 - C 74 - A 75 - C 76 - B 77 - B 78 - A 79 - D 80 - D 

81 – B 82 - A 83 - C 84 - D 85 - D 86 - C 87 - A 88 - B 89 - A 90 - C 

91 - C 92 - A 93 - C 94 - A 95 - D 96 - B 97 - C 98 - D 99 - D 100 - C 

101 - A 102 - D 103 - B 104 - B 105 - C 106 - A 107 - B 108 -D 109 - A 110 - D 

111 - E 112 - B 113 - C 114 - E 115 - A 116 - D 117 - C 118 - B 119 - D 120 - C 

121 - E 122 - B 123 - D 124 - A 125 - E 126 - C 127 - B 128 - B 129 - E 130 - C 

131 - B 132 - D 133 - E 134 - D 135 - A 136 - B 137 - C 138 - B  139 - A 140 - B 

141 - C 142 - A 143 - B 144 - C 145 - B 146 - A 147 - B 148 - A 149 - B 150 - A 
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Conteúdo 
 

1 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30 de março 
de 2007, ratificada, no âmbito do direito interno, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. 2 A constitucionalização 
dos direitos das pessoas com deficiência. A política nacional para a integração das pessoas com deficiência; 
diretrizes, objetivos e instrumentos. 3 Lei nº 7.853/1989 e Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. As 
responsabilidades do Poder Público. Educação. Saúde. Formação profissional e do trabalho. Recursos 
humanos. Edificações. A criminalização do preconceito. As categorias de deficiência: física, auditiva, visual, 
mental, múltipla. 4 Lei nº 10.048/2000, e suas alterações (Prioridade de atendimento) posteriores. Lei nº 
10.098/2000, e suas alterações (promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida). 5 O Decreto nº 5.296/2004, e suas alterações. 6 Reserva de cargos e empregos públicos 
para pessoas com deficiência. 7. A ação civil pública para a tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos 
e individuais indisponíveis ou homogêneos das pessoas com deficiência.  
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 

 
Conceitos Importantes 

                
Direito: “o que é justo, reto e conforme a lei”. Os principais direitos das pessoas com deficiência foram 
reconhecidos pela Constituição Federal de 1988, que fala da Seguridade Social. 
 
Dever: é a obrigação moral ou legal de fazer algo. Quase sempre é a contra-partida do direito. Por exemplo, o 
Governo e a Família têm o dever de fazer valer os direitos da criança e do adolescente. 
 
Deficiência: é todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuízos na sua 
locomoção, na coordenação de movimento, na fala, na compreensão de informações, na orientação espacial 
ou na percepção e contato com outras pessoas. 
 
Cidadania: é o direito de ter direitos e o dever de respeitar os direitos dos outros. 
Políticas Públicas: são os programas e ser viços gratuitos organizados para atender os direitos da população. 
São decididas pelo governo em parceria com a sociedade (nos conselhos) e executadas pela Prefeitura, 
Governo Estadual e Governo Federal. 
 
Poder Público: é a Prefeitura, o Governo Estadual ou o Federal. É operado pelos governantes eleitos e pelos 
servidores públicos. 
 

As Leis e os Direitos das Pessoas com Deficiência 
  
A Constituição Federal de 1988 abriu caminho para várias legislações que afirmam a cidadania do povo 
brasileiro. Pela primeira vez uma lei no país fala da Seguridade Social, que é a proteção social para quem 

Noções de Direitos das Pessoas com Deficiência
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contribui e também para quem não contribui com a Previdência Social. Com isso ela tornou universal o direito 
à Saúde e à Assistência Social. 
A Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 é a mais importante das legislações que tratam os direitos 
das pessoas com deficiência. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3298, de 20/12/1999. Nessas 
legislações encontramos a seguinte classificação das deficiências: 
 
Deficiência Física – Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano acarretando 
o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
 
Deficiência Mental – Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas tais como: comunicação, 
cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da saúde e segurança, convivência, habilidades acadêmicas, 
lazer, trabalho. 
 
Deficiência Visual – Caracterizada por uma limitação no campo visual. Pode variar de cegueira total à visão 
subnormal. Neste caso, ocorre diminuição na percepção de cores e mais dificuldades de adaptação à luz. 
 
Deficiência Auditiva – Perda total ou parcial da capacidade de compreender a fala através do ouvido. Pode 
ser surdez leve, nesse caso, a pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana com ou 
sem a utilização de um aparelho. Pode ser também surdez profunda. 
 
Deficiência Múltipla – Associação de duas ou mais deficiências. 
 
Crimes previstos na Lei Federal nº 7853/89 praticados contra as pessoas com deficiência: 
a)    Recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa a inscrição do aluno em estabelecimento 
de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado por ser este uma pessoa com deficiência. 
b)   Impedir o acesso a qualquer cargo público por ser uma pessoa com deficiência. 
c)    Negar trabalho ou emprego por ser uma pessoa com deficiência. 
d)   Recusar retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar ou 
ambulatorial, quando possível, a uma pessoa com deficiência. 
 
Como a pessoa com deficiência pode agir contra tais crimes? 
Sempre que um direito for ameaçado ou violado o primeiro passo é documentar tal ato. Por exemplo, se uma 
vaga é negada, deve-se pedir a quem negou para colocar isso no papel e assinar. No caso de ameaças ou 
violações de direitos de crianças e adolescentes deve-se procurar o Conselho Tutelar e registrar a denúncia. 
Outro caminho é a Justiça. Com as provas da violação qualquer pessoa com mais de 18 anos pode apresentar 
representação diretamente junto a uma delegacia de polícia ou diretamente junto ao Ministério Público Federal, 
ao Ministério Público Estadual e à Comissão de Direitos Humanos da OAB. 

......................... 

......................... 

......................... 
 

Decreto Legislativo nº 186, de 2008 
 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, 
conforme o disposto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal e nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, de 2008 
 
Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 
 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, o texto da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de 
março de 2007. 
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que alterem a referida 
Convenção e seu Protocolo Facultativo, bem como quaisquer outros ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Senado Federal, em 9 de julho de 2008. 
Senador Garibaldi Alves Filho 
Presidente do Senado Federal 

 
SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Preâmbulo 
Os Estados Partes da presente Convenção, 
a) Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o 
valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento 
da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos 
Internacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os 
direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, 
c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com 
deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação, 
d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros de suas Famílias, 

......................... 

......................... 

......................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
 01) Conforme o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 2008, os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às 
pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima independência possível. Dentre as 
medidas asseguradas pela Convenção não se inclui: 
A) Implementar políticas públicas voltadas à criação e ao desenvolvimento de tecnologias assistivas. 
B) Facilitar a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, 
e a custo acessível. 
C) Facilitar às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de 
qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a 
custo acessível. 
D) Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de 
mobilidade. 
E) Propiciar às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de 
mobilidade.  
 
02) De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 186/2008, será estabelecido um Comitê para desempenhar as funções definidas. 
O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de___________ peritos 
e, quando a Convenção alcançar sessenta ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em 
___________ membros.  
Assinale a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do texto. 
A) quinze; cinco 
B) doze; seis 
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C) dez; oito 
D) oito; dez 
E) seis; doze 
 
03) Conforme o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 2008, não se considera pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza: 
A) Mental. 
B) Sensorial. 
C) Intelectual. 
D) Laboral. 
E) Física.  
 
04) Constituem princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 2008, exceto: 
A) A acessibilidade. 
B) A inserção digital. 
C) A não-discriminação. 
D) A igualdade de oportunidades. 
E) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade 
 
05) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê expressamente 
A) a competência exclusiva do Município de cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência. 
B) a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de concursos públicos para pessoas com deficiência. 
C) a garantia de um salário mínimo de benefício a todas as pessoas com deficiência. 
D) a possibilidade de discriminação no tocante a salários e critérios de admissão de trabalhador com 
deficiência. 
E) que a lei deverá reservar percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência. 
 
06) De acordo com a Constituição Federal, 
A) é assegurada a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a toda pessoa com deficiência. 
B) é permitido critério discriminatório no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 
deficiência. 
C) é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
beneficiários do regime geral de previdência social quanto aos segurados com deficiência. 
D) é permitida, por lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria de servidores públicos com deficiência. 
E) o Estado tem o dever de prestar a educação às pessoas com deficiência, preferencialmente em unidade 
especializada e distinta da rede regular de ensino. 
 
07) Ao estabelecer condições de alcance para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 
utilizar, com segurança e autonomia, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso coletivo ou privado, tanto na zona urbana quanto na 
rural, a legislação garante a pessoa nessa situação o direito à 
A) mobilidade. 
B) acessibilidade. 
C) funcionalidade. 
D) adaptação. 
E) inclusão. 
 
08) Os produtos que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social, correspondem 
A) aos elementos de urbanização. 
B) às barreiras atitudinais. 
C) às adaptações razoáveis. 
D) ao mobiliário urbano ou rural. 
E) à tecnologia assistiva ou ajuda técnica. 
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09) Os direitos relacionados ao atendimento prioritário da pessoa com deficiência, são extensivos ao 
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, EXCETO, dentre outra 
hipótese, quanto 
A) à proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
B) ao atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 
C) ao recebimento de restituição de imposto de renda. 
D) à disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 
E) ao acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. 
 
10)  De acordo com a Lei nº 10.098/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências, é correto afirmar: 
A) Todos os sanitários e lavatórios de uso público existentes ou a construir em parques, jardins e espaços 
livres públicos, deverão ser acessíveis e atender às especificações das normas técnicas da ABNT. 
B) Os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, 
necessariamente motorizados, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
C) Não cabe ao Poder Público implementar a formação de profissionais intérpretes em escrita braile, linguagem 
de sinais e guias-intérpretes para facilitar a comunicação direta à pessoa com deficiência sensorial e com 
dificuldade de comunicação. 
D) Em edifícios públicos, todos os acessos ao interior da edificação devem estar livres de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 
E) As regras de acessibilidade se aplicam aos edifícios públicos e de uso coletivo, mas também existem regras 
impostas aos edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores ou edifícios com mais 
de um pavimento. 
.............................. 
............................. 
............................. 
............................. 
 

Gabarito 
 

01 - ? 02 - ? 03 - ? 04 - ? 05 - ? 06 - ? 07 - ? 08 - ? 09 - ? 10 - ? 

11 - D 12 - D 13 - E 14 - B 15 - E 16 - D 17 - A 18 - E 19 - B 20 - D 

21 - D 22 - B 23 - E 24 - D 25 - D 26 - A 27 - C 28 - C 29 - D 30 - E 

31 - D 32 - B 33 - C 34 - E 35 - C 36 - D 37 - A 38 - A 39 - A 40 - E 

41 - B 42 - E 43 - B 44 - D 45 - D 46 - A 47 - B 48 - D 49 - E 50 - E 

51 - B 52 - B 53 - C 54 - D 55 - C 56 - C 57 - B 58 - E 59 - B 60 - A 

61 - D 62 - E ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 
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Conteúdo 
 

 

1. Resolução nº 2.909/2002 (publicada no DOE de 14.2.2002), com as alterações 
posteriores. 
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 

 

Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
RESOLUÇÃO Nº 2.909 

 
O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 96, inciso I, 
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, e pelo art. 30, I da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), resolve aprovar o seguinte: 

 
TÍTULO I 

Da Organização e Competência 
CAPÍTULO I 

Dos Juízes – Membros 
 
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, órgão do Poder Judiciário Federal, com sede nesta Capital e 
jurisdição em todo o território estadual, compõe-se: 
I - mediante eleição pelo Tribunal de Justiça do Estado, através do voto secreto: 
a) de dois juízes dentre os respectivos desembargadores; 
b) de dois juízes dentre os juízes de direito; 
II - de um juiz do Tribunal Regional Federal da respectiva região, ou de um juiz federal por ele indicado. 
III - de dois juízes, nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, e comprovação de mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional de advocacia, 
indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado. 
Parágrafo único. Os substitutos dos juízes efetivos do Tribunal serão escolhidos na mesma ocasião, pelo 
mesmo processo e em igual número para cada categoria. 

 
Art. 2º Não podem integrar o Tribunal: 
I - pessoas que tenham entre si parentesco consanguíneo ou afim até o quarto grau, excluindo-se, nesta 
hipótese, o que houver sido escolhido por último; 
Inciso incluído pela Resolução nº 4.038/2007. 

II - quanto aos juízes referidos no inciso III do artigo anterior ainda: 
a) os que ocupem cargo público de que possam ser demitidos ad nutum; 
b) os que sejam diretores, proprietários ou sócios de empresa beneficiada com subvenção ou favor em virtude 
de contrato com a administração pública; 
c) os que exerçam mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal; 
Inciso renumerado pela Resolução nº 4.038/2007. 

§ 1º Será provisoriamente afastado da função, desde a homologação da convenção partidária até a apuração 
final da eleição, o Juiz que tenha cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato 
a cargo eletivo registrado na circunscrição.  
Antigo Parágrafo único renumerado para § 1º pela Resolução nº 3.167/2002. 

§ 2º Nas sessões do Tribunal, o voto de um membro do Tribunal impede que seu cônjuge ou seus parentes 
até o terceiro grau, consanguíneos ou afins, porventura integrantes do Pleno, participem do julgamento. 
§ 2º acrescido pela Resolução nº 3.167/2002. 

 
Art. 3º Os Juízes e seus substitutos, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por 
mais de dois biênios consecutivos. 
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§ 1º Os biênios serão contados a partir da data da posse, sem o desconto de qualquer afastamento, nem 
mesmo o decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do Parágrafo único do artigo 2º. 
§ 2º Nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o Tribunal, na mesma classe ou em classe diversa, após servir 
por dois biênios consecutivos, salvo se transcorridos dois anos do término do segundo biênio. 
§ 3º Para os efeitos do parágrafo anterior, consideram-se também consecutivos dois biênios, quando, entre 
eles, tenha havido interrupção inferior a dois anos. 
§ 4º Ao juiz substituto, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras dos parágrafos 2º e 3º deste artigo; 
entretanto poderá vir a integrar o Tribunal como efetivo, sem limitar-se essa investidura pela condição anterior 
de juiz substituto. 
§ 5º Poderá o biênio do Juiz ou de seu substituto encerrar-se antes de decorridos dois anos desde que haja 
um motivo justificado, a ser apreciado pelo Tribunal. 
 
Art. 4º A antiguidade no Tribunal regula-se pela data da posse de seus Juízes; e em caso de dois ou mais 
tomarem posse na mesma data, considerar-se-á o mais antigo, para os fins regimentais: 
I - a data da nomeação ou indicação; 
II - o anterior exercício como efetivo ou substituto; 
III - a idade, priorizando-se o mais idoso. 
Parágrafo único. Persistindo o empate, decidir-se-á por sorteio. 
 
Art. 5º Os Juízes efetivos tomarão posse perante o Tribunal, e os substitutos perante o Presidente, prestando 
o compromisso de que trata o parágrafo primeiro, e lavrando-se o respectivo termo, que será assinado pelo 
Presidente, pelo empossando, e no caso de juízes efetivos, pelos demais juízes-membros presentes. 
§ 1º Os juízes efetivos e substitutos prestarão o seguinte compromisso: 
“Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República, e pugnando sempre pelo prestígio e 
respeitabilidade da Justiça Eleitoral”. 
§ 2º O prazo para a posse do Juiz efetivo ou substituto será de 30 (trinta) dias, contados da escolha ou 
publicação oficial da nomeação, prorrogável pelo Tribunal Regional por mais 60 (sessenta) dias, a requerimento 
do interessado. 
§ 3º Quando a recondução se operar antes do término do primeiro biênio, não haverá necessidade de nova 
posse, a ser exigida apenas se houver interrupção do exercício; sendo que, naquela hipótese, será suficiente 
a anotação no termo de investidura inicial. 
 
Art. 6º Durante as licenças ou férias individuais dos Juízes efetivos, no caso de vaga, e na hipótese descrita 
no § 3º do art. 105 deste Regimento Interno, serão convocados os substitutos, da mesma classe, obedecida a 
ordem de antiguidade.” 
(Caput do art. 6º alterado pela Resolução nº 5.357, de 24.5.2016). 

§ 1º Nas faltas ou impedimentos eventuais somente serão convocados os substitutos para completar o quórum 
legal. 
§ 2º Em qualquer dos casos previstos no presente artigo, não sendo possível o comparecimento do substituto 
mais antigo, poderá ser convocado, para obtenção do “quórum”, o outro juiz substituto da mesma classe, ou 
sucessivamente, o juiz substituto mais antigo de qualquer classe. 
§ 2º revogado pela Resolução nº 4.868/2010. 

§ 3º No caso de convocação do substituto por vacância do cargo, este permanecerá em exercício até que seja 
designado e empossado o novo juiz efetivo. 
 
Art. 7º Os Juízes afastados por motivo de licença, férias e licença especial, de suas funções na Justiça comum, 
ficarão automaticamente, afastados da Justiça Eleitoral, pelo tempo correspondente, exceto quando, com 
períodos de férias coletivas, coincidir a realização de eleição, apuração ou encerramento de inscrição eleitoral. 
§ 1º As férias de qualquer dos membros do Tribunal, poderão, em havendo necessidade, ser interrompidas, 
assegurando- se- lhes a devida compensação. 
§ 2º Quando das férias coletivas da Justiça Comum, o Presidente permanecerá com suas atividades normais 
neste Tribunal. 
 
Art. 8º Aos Juízes será atribuída, na forma da lei, uma gratificação por sessão a que comparecerem, até o 
limite de oito mensais, independentemente dos vencimentos que auferirem pelo exercício de outras funções 
públicas. 
Parágrafo único. No período compreendido entre noventa dias antes e noventa dias depois das eleições, é 
de quinze o máximo de sessões mensais remuneradas. 
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Art. 9º Perderá automaticamente a função, o Juiz que deixar de pertencer à classe em virtude da qual foi 
investido, bem como aquele que se aposentar, terminar o respectivo período ou completar setenta anos. 
Parágrafo único. O Juiz pertencente à classe de jurista não ficará submetido à regra da aposentadoria 
compulsória dos magistrados aos 70 (setenta) anos de idade. 
Parágrafo único, incluído pela Resolução nº 4.038/2007. 

 
Art. 10. Até vinte (20) dias antes do término do biênio, ou imediatamente após a verificação da vaga por motivo 
diverso, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral comunicará a ocorrência ao Tribunal de Justiça do Estado 
para escolha do novo Juiz, esclarecendo tratar-se de término do primeiro ou do segundo biênio. 
 
Art. 11. No caso de término de biênio dos Juízes da classe dos juristas, a comunicação será feita com 
antecedência mínima de noventa dias, ou imediatamente após a verificação da vaga por motivo diverso, 
esclarecendo tratar-se do primeiro ou segundo biênio, para que o Tribunal de Justiça proceda a indicação em 
lista tríplice. 
Parágrafo único. A lista tríplice será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada de formulários 
próprios, dos quais deverão constar: 
I - a menção da categoria do cargo a ser provido; 
II - o nome do juiz cujo lugar será preenchido e a causa da vacância; 
III - a informação de tratar-se do término do primeiro ou do segundo biênio, quando for o caso; 
IV - os dados completos de qualificação de cada candidato e a declaração de inocorrência de impedimento ou 
incompatibilidade legal; 
V - a informação sobre a natureza do cargo, forma de provimento ou investidura e condições de exercício, 
quando se tratar de candidato que exerça qualquer cargo, função ou emprego público. 
 
Art. 12. Os Juízes do Tribunal, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, poderão ser afastados dos 
cargos ou funções públicas que exerçam fora do Tribunal, quando assim o exigir o serviço eleitoral, mediante 
aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) Diz o Regimento Interno: O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, órgão do Poder Judiciário Federal, 
com sede nesta Capital e jurisdição em todo o território estadual, compõe-se: 
I - de dois juízes dentre os respectivos desembargadores. 
II - de dois juízes dentre os juízes de direito. 
III - de um juiz do Tribunal Regional Federal da respectiva região, ou de um juiz federal por ele indicado. 
IV - de dois juízes, nomeados pelo Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, e comprovação de mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional de advocacia, 
indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado. 
A(s) afirmativa(s) verdadeira(s) é/são somente: 
A) I e IV 
B) II III e IV 
C) II e III 
D) I, II, III e IV 
E) I e III. 

 

02) As decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) são irrecorríveis, salvo nas 
hipóteses expressamente indicadas. Quanto aos recursos em geral, eles são especiais ou 
ordinários, conforme disposição do respectivo Regimento Interno. Acerca do tema, é correto 
afirmar que um recurso considerado especial é o das decisões que 
A) divergirem na interpretação de lei, desde que entre mais de dois Tribunais Eleitorais. 
B) versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. 
C) forem proferidas contra disposição expressa da Constituição Federal ou de lei. 
D) anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. 
E) denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 
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03) Conforme previsão no Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), 
assinale a alternativa que indica uma competência desse Tribunal, que expressamente 
independe de distribuição. 
A) A regulamentação da legislação eleitoral e partidária. 
B) A designação de serventias para os cartórios eleitorais de cada 
C) A criação de zona eleitoral e quaisquer outras alterações na respectiva organização. 
D) As hipóteses de fraude em proporção comprometedora no alistamento eleitoral. 
E) Os pedidos de veiculação de propaganda partidária gratuita, em inserções regionais, na 
programação das emissoras de rádio e televisão. 
 

Gabarito 
 

01 - ? 02 - ? 03 - ? 04 - ? 05 - ? 06 - ? 07 - ? 08 - ? 09 - ? 10 - ? 

11 - D 12 - B 13 - A 14 - A 15 - D 16 - C 17 - B 18 - C 19 - A 20 - C 

21 - C 22 - B 23 - C 24 - E 25 - B 26 - B 27 - D 28 - A 29 - A 30 - C 

31 - B 32 - D 33 - B 34 - A 35 - C 36 - C 37 - B 38 - E 39 - D 40 - B 

41 - D 42 - C 43 - B 44 - C 45 - A 46 - B ****** ****** ****** ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conteúdo 
 

 1. Constituição:  Constituição. 1.1 Conceito, classificações, princípios fundamentais. 2 Direitos e 

garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, 
cidadania, direitos políticos, partidos políticos. 3 Organização político‐administrativa. 3.1 União, estados, 
Distrito Federal, municípios e territórios. 4 Administração Pública. 4.1 Disposições gerais, servidores públicos. 
5 Poder legislativo. 5.1 Congresso nacional, câmara dos deputados, senado federal, deputados e senadores. 
6 Poder executivo. 6.1 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 7 Poder judiciário. 
7.1 Disposições gerais. 7.2 Órgãos do poder judiciário. 7.2.1 Competências. 7.3 Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). 7.3.1 Composição e competências. 8 Funções essenciais à justiça. 8.1 Ministério Público e Advocacia 
Pública. 8.2 Defensorias Públicas.   
 

Coletâneas de Exercícios I, II e III 
 

Constituição da República 
 

Conceito Constitucional 
 
A constituição contém determinações de organização jurídica fundamental de um Estado. As normas 
constitucionais vigoram como supralegais, uma vez que têm eficácia sobre as demais. A estrutura 
constitucional é escalonada e as normas legais e infralegais devem estar compatíveis com a ordem 
constitucional. 
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Assim, o conceito constitucional pode ter os seguintes aspectos: 
 
- sociológico quando a constituição é o resultado da soma de fatores concretos de poder; 
- político quando a constituição é o resultado da soma de decisões políticas; 
- jurídico quando a constituição é o resultado da soma de normas, podendo ter o sentido lógico-jurídico de 
norma fundamental hipotética ou sentido jurídico-positivo de norma fundamental escrita. 
 
Aspectos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
 
A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua elaboração é 
dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, e a sua 
função é dirigente. No seu conteúdo podem ser encontradas em normas materialmente e formalmente 
constitucionais. 
 
Ela tem disposições permanentes e disposições transitórias, sendo que sua estrutura normativa tem os 
seguintes elementos: 
- limitativo que identifica os direitos e garantias fundamentais; 
- orgânico que indica os aspectos organizacionais do Estado; 
- estabilização que demonstra os princípios fundamentais; 
- ideológico que evidencia a ordem econômica e social; 
- formal que contém o preâmbulo e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
 
O seu preâmbulo enuncia princípios que representam a ideologia constitucional. Tem neutralidade em matéria 
de crença religiosa e por esta razão o Brasil sendo um Estado laico ou leigo não pode adotar nenhuma religião 
específica. Contudo, é teísta uma vez que acredita em um ser supremo “Deus”. A sua natureza jurídica é de 
uma carta de intenções e pode servir de orientação para elaboração, interpretação e integração das normas 
constitucionais. 
 
O seu ADCT é composto pelas disposições transitórias que possuem a mesma rigidez e eficácia das 
disposições permanentes e somente podem ser alteradas por emendas constitucionais. Tem a finalidade de 
regulamentar a transição para a nova ordem jurídica, bem como normatizar temporariamente matéria 
infraconstitucional. 
 
Em conformidade com o entendimento majoritário, no Brasil as normas incompatíveis ficam tacitamente 
revogadas, já que não existe inconstitucionalidade superveniente. 
O fenômeno jurídico da desconstitucionalização não tem aplicação no Brasil. 
 

Conclusão 
Uma constituição é o conjunto de normas de organização jurídica fundamental de um Estado que vigoram 
como supralegais. A Constituição Federal promulgada em 1988 tem forma escrita, tem extensão analítica, sua 
elaboração é dogmática, sua ideologia é eclética ou pluralista, tem origem promulgada, tem estabilidade rígida, 
e a sua função é dirigente. O seu preâmbulo tem natureza jurídica é de uma carta de intenções, tão somente.  

 

Classificação 
 
A atual Constituição Brasileira é escrita, dogmática, democrática e rígida. Assim ela é classificada 

quanto à forma, o modo de elaboração, quanto á origem e a estabilidade.  
Para entendermos o isso significa é preciso conhecer as formas de classificação existentes. Confira os vários 
aspectos de uma classificação: 
 

Quanto ao conteúdo 

Constituição Material - conjunto de regras materialmente constitucionais, que regula a estrutura do Estado, a 
organização de seus órgãos e os direitos fundamentais.  
Constituição Formal – conjunto de regras jurídicas, inseridas no texto unitário da Constituição escrita diga ou 
não respeito à matéria constitucional.  
 

Quanto à forma  
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Constituição não-escrita ou consuetudinária – Constituição em que as normas não constam de um 
documento único e solene. Suas fontes são usos e costumes, os precedentes jurisprudenciais e os textos 
escritos esparsos (Constituição do Reino Unido). 
Constituição Escrita – é composta por um conjunto de regras codificadas em um único documento. 
 

Quanto à extensão ou modelo  
Constituição Sintética – é a Constituição contida, resumida (Constituição dos Estados Unidos da América). 
Constituição Analítica – caracteriza-se por ser extensa e minuciosa (Constituição Brasileira). 
 

Quanto ao modo de elaboração  
Constituição Dogmática – reflete a aceitação de certos dogmas, reputados verdadeiros pela ciência política. 
Constituição Histórica – Constituição não-escrita, resultante de lenta formação histórica. 
 

Quanto à ideologia  
Constituição Eclética – linha política indefinida, equilibra princípios ideológicos. 
Constituição Ortodoxa – linha política bem definida, traduz apenas uma ideologia. 
 

Quanto à origem 

Constituição Promulgada – processo de positivação proveniente de acordo ou votação. É delineada por 
representantes eleitos pelo povo para exercer o Poder Constituinte. 
Constituição Outorgada – é imposta por um grupo ou por uma pessoa, sem a participação popular. 
Constituição Dualista – fruto de um acordo entre o soberano e a representação nacional. 
Constituição Cesarista – outorgada que passa por uma encenação de um processo de consulta ao eleitorado, 
para revesti-la de aparente legitimidade. 
 

Quanto à estabilidade  

Constituição Rígida – para ser modificada necessita de um processo especial, mais complexo do que o 
exigido para alteração da legislação infraconstitucional. 
Constituição Flexível – pode ser modificada por procedimento comum, o mesmo utilizado para as leis 
ordinárias. 
Constituição Semirrígida – contém uma parte rígida e outra flexível. 
 

Quanto à função  
Constituição Garantia – originou-se a partir da reação popular ao absolutismo monárquico. É a clássica, 
enunciando os direitos das pessoas, limitando o exercício abusivo do poder e dando uma garantia aos 
indivíduos. 
Constituição Balanço – concebida por juristas da antiga União Soviética, refletiam os estágios das lutas das 
classes, promulgando-se uma nova ordem constitucional a cada etapa de sua evolução. 
Constituição Dirigente – não se limita a organizar o poder, preordena a sua forma de atuação por meio de 
programas vinculantes. 

 

Conceitos Introdutórios ao Estudo do Direito Constitucional 
 

Direitos Individuais - Também denominados direitos naturais, humanos, coletivos. São bens que estão 

ligados de forma inseparável à dignidade do ser humano. São assegurados pela Constituição a cada indivíduo 
e à sociedade. "Direitos individuais" é uma nomenclatura utilizada pela Constituição para referir-se a um grupo 
de direitos fundamentais relacionados à vida, à propriedade e à segurança. 
 

Garantias Fundamentais - Assim como a Constituição assegura os direitos fundamentais, assegura 

também as garantias, objetivando a proteger esses direitos, fornecendo meios jurídicos e impondo inclusive 
limitações aos poderes públicos em benefício dos cidadãos. 
 

Caput - Termo que provém do latim e significa: cabeça, topo, parte superior. Parte do artigo que contém o 

fundamento deste. Após o caput se sucedem os parágrafos, itens, incisos ou alíneas. 
 

Artigo - Do latim "articulus": divisão, pequena parte de um todo. Divisão ordenada de uma Lei, decreto ou 

regulamento. É designado por um número ordinal.  

Exemplo:  Artigo 3o (lê-se artigo terceiro). 
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Inciso - Divisão de um parágrafo, designado por numeração romana ou arábica. Pode subdividir-se em 

alíneas ou itens.  

Exemplo: Artigo 5o inciso X. 
 

Soberania - Conjunto de poderes institucionais da nação. Autoridade suprema de um estado politicamente 

organizado, como por exemplo, no Brasil, exercida de modo absoluto, por intermédio dos poderes da 
República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 
 

Poder executivo - É um dos três poderes do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios. A ele compete 

o governo, a administração dos negócios públicos dentro do que a Lei determina. É exercido pelo Presidente 
da República no âmbito federal; pelos Governadores na esfera estadual e pelos Prefeitos no que se refere aos 
Municípios. 
 

Poder Legislativo - É ao qual compete a elaboração, discussão e aprovação das Leis, bem como certos 

atos comuns ao poder executivo. A nível Federal, dizemos que é "Bicameralista", uma vez que é exercido pelo 
Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; a nível Estadual, pela 
Assembleia Legislativa e a nível Municipal, pela Câmara dos Vereadores.  

 
Poder Judiciário - Poder Judiciário - É formado por um conjunto de órgãos incumbidos da distribuição 

da justiça. É exercido pelos seguintes órgãos:  
I - o Supremo Tribunal Federal; 
I-A o Conselho Nacional de Justiça;  
II - o Superior Tribunal de Justiça; 
III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais; 
VI - os Tribunais e Juízes Militares; 
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 
 

Cidadania - Qualidade ou estado do cidadão, ou seja, do indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de 

um país, ou no desempenho de seus deveres para com este. Ato de respeito e obediência às normas 
estabelecidas e à liberdade do próximo. 
 

Dos Princípios Fundamentais 
 

Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos; 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (Vide Lei nº 13.874, de 2019)  
V - o pluralismo político. 
 
Parágrafo único - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

Artigo 2º - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário; 

 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação. 
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Artigo 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios; 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não intervenção; 
V - igualdade entre os estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

 
Parágrafo único - A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural 
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana das nações. 

 

Direitos Individuais e Coletivos 
 
Conceituação 
 

 Antes de estudarmos o artigo 5º e seus 78 (setenta e oito) incisos, que tratam dos direitos individuais e 
coletivos, iremos inicialmente conceituá-los, para uma compreensão mais fácil do assunto.  
Direito individual - É aquele que beneficia o indivíduo em particular, isto é, isoladamente.  
 

Exemplo: "É garantido o direito de herança" (artigo 5º, inciso XXX da CF). 
........................................ 
....................................... 
........................................ 
........................................ 
 

1ª Coletânea de Exercícios 
Gabarito: No final dos exercícios 

 
01) Tendo em vista as disposições constitucionais, assinale a alternativa incorreta: 
A) As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por 
decisão judicial transitada em julgado. 
B) Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. 
C) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus 
filiados judicial ou extrajudicialmente. 
D) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento. 
E) É assegurado, a todos, o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional. 
 
02) Sobre o regime constitucional imposto à propriedade, é incorreto dizer que: 
A) é garantido o direito de propriedade. 
B) a propriedade atenderá a sua função social. 
C) a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social. 
D) a desapropriação será realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos 
previstos na constituição federal. 
E) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurado sempre ao proprietário indenização ulterior. 
 
03) O artigo 5° da Constituição Federal prevê que:  
A) a lei penal não retroagirá, nem mesmo para beneficiar o réu. 
B) será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
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C) são gratuitas as ações de habeas corpus e mandado de segurança e, na forma da lei, os atos necessários 
ao exercício da cidadania. 
D) haverá juízo ou tribunal de exceção. 
E) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. 
 
04) Assinale a alternativa correta: 
A) São estáveis, após três anos de suas posses, os servidores públicos nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público. 
B) Se adquirida a estabilidade pelo servidor público, somente poderá ele perder o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado. 
C) Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de conhecimento e 
eficiência a ser realizada por comissão instituída para essa finalidade por meio de lei. 
D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. 
E) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, se o ato de demissão ilegal 
praticado pela administração pública causou-lhe prejuízo. 
 
05) Assinale a alternativa correta: 
A) Pode haver prisão civil por dívida, como, por exemplo, a do devedor de alimentos. 
B) A prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária, imediatamente após ter ouvido o Ministério Público. 
C) Se um comerciante tranca seu empregado no estabelecimento comercial, tolhendo-lhe a liberdade de 
locomoção, cabe contra ele "habeas corpus", a fim de libertar o empregado. 
D) É garantia do réu que a lei penal jamais retroaja. 
E) Diante de um acontecimento socialmente relevante, como, por exemplo, uma onda de saques no país, 
podem ser criados tribunais especificamente para o fim de julgar esses casos, até porque as decisões seriam 
mais céleres. 
 
06) Assinale a alternativa incorreta: 
A) Cargos públicos podem ser ocupados por estrangeiros. 
B) Decretos podem declarar de livre nomeação e exoneração cargos em comissão. 
C) Só os servidores ocupantes de cargo efetivo podem exercer função de confiança. 
D) Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
E) As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 
 
07) Pedro, agente penitenciário federal, encontra-se no exercício de mandato eletivo. Assinale a 
alternativa incorreta: 
A) Se o mandato for estadual, ficará afastado do seu cargo. 
B) Se o mandato for de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá 
optar pela sua remuneração. 
C) Seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
D) Se o mandato for de Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, poderá 
optar pela sua remuneração. 
E) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se 
no exercício estivesse. 
 
08) Sobre o direito social à saúde, analise as afirmativas abaixo.  
I - é universal e igualitário; 
II - tem caráter contributivo;  
III - implementa-se por meio de benefícios como o auxílio-doença; 
IV - garante o acesso ao Sistema Único de Saúde. 
São corretas, de acordo com a Constituição da República: 
A)  as afirmativas I e III. 
B)  as afirmativas I e IV. 
C)  as afirmativas II e III. 
D)  as afirmativas II e IV. 
E)  as afirmativas III e IV. 
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09) Adquire-se a estabilidade no serviço público: 
A) após 4 anos de efetivo exercício. 
B) após 5 anos de efetivo exercício. 
C) após 10 anos de efetivo exercício. 
D) após 3 anos de efetivo exercício. 
E) após 3 anos da posse. 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 
 

Gabarito 
 
01) ? 02) ? 03) ? 04) ? 05) ? 06) ? 07) ? 08) ? 09) ? 10) C 

11) A 12) A 13) D 14) D 15) A 16) E 17) C 18) C 19) E 20) C 

21) B 22) B 23) C 24) C 25) B 26) B 27) B 28) B 29) B 30) B 

31) C 32) D 33) A 34) D 35) C 36) D 37) B 38) D 39) E 40) A 

41) D 42) D 43) E 44) C 45) E 46) C 47) E 48) D 49) C 50) D 

51) E 52) D 53) C 54) B 55) C 56) D 57) B 58) C 59) C 60) D 

61) B 62) A 63) D 64) B 65) B 66) A 67) D 68) B 69) C 70) B 

71) C 72) B 73) D 74) E 75) B 76) A 77) B 78) D 79) A 80) C 

81) B 82) D 83) A 84) C 85) B 86) B 87) D 88) D 89) D 90) C 

91) A 92) A 93) C 94) B 95) E 96) B 97) B 98) D 99) B 100) A 

101) B 102) A 103) B 104) C 105) B 106) A 107) C 108) E 109) B 110) B 

111) A 112) D 113) C 114) C 115) D 116) D 117) D 118) C 119) B 120) A 

121) C 122) A 123) D 124) A 125) A 126) E 127) D 128) D 129) A 130) A 

131) C 132) C 133) C 134) D 135) B 136) E 137) C 138) B 139) B 140) D 

141) D 142) E 143) E 144) A 145) E 146) A 147) B 148) E 149) E 150) A 

151) C 152) E 153) B 154) A 155) C 156) B 157) C 158) C 159) D 160) A 

161) C 162) E 163) B 164) D 165) A 166) E 167) A 168) C 169) B 170) B 

171) E 172) B 173) E 174) A 175) E 176) E 177) A 178) A 179) C 180) B 

181) A 182) A 183) B 184) A 185) C 186) E 187) A 188) A 189) A 190) B 

191) A 192) B 193) C 194) E 195) A 196) B 197) A 198) B 199) A 200) A 

201) E 202) D 203) E 204) B 205) A 206) D 207) A 208) A 209) E 210) D 

211) D 212) B 213) D 214) B 215) C 216) C 217) E 218) D 219) D 220) D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

 
 

 

Técnico Judiciário – Área Administrativa 
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Conteúdo 
 

 1 Noções de organização administrativa. 1.1 Centralização, descentralização, concentração e 
desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e 
espécies. 3 Poderes administrativos. 3.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 3.2 Uso e abuso 
do poder. 4 Licitação. 4.1 Princípios. 4.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 4.3 Modalidades. 4.4 
Tipos. 4.5 Procedimento. 5 Controle da Administração Pública. 5.1 Controle exercido pela Administração 
Pública. 5.2 Controle judicial. 5.3 Controle legislativo. 6 Responsabilidade civil do Estado. 6.1 Responsabilidade 
civil do Estado no direito brasileiro. 6.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 6.1.2 
Responsabilidade por omissão do Estado. 6.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 

6.3 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 7 Regime jurídico‐administrativo. 7.1 
Conceito. 7.2 Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 

   

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

Noções de Organização Administrativa 
 

Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização 
de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos do 
governo; pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a 
competência do órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos, que por sua variedade e 
importância, merecem estudo em capítulo especial. 

 
 Complementa dizendo que governo é atividade política e discricionária, enquanto que a administração 

é atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica; ou ainda, que governo é conduta 
independente; administração é conduta hierarquizada.  

 
Efetivamente, a Administração Pública é o instrumental de que dispõe o Estado (pessoa jurídica de 

direito público interno - conforme nosso Código Civil; ou então território juridicamente organizado, constituído 
por leis próprios, comandado por pessoas soberanamente cujo poder é emanado do próprio povo) para por em 
prática as alternativas políticas e sociais preconizadas pelo Governo.  

 
Em suma, a Administração Pública, em Direito Administrativo, tanto serve para designar as pessoas ou 

agentes e órgãos governamentais, como a atividade administrativa em si. No primeiro caso, designando órgãos 
e pessoas, deve ser escrita com letras maiúsculas, e no segundo, designando, a atividade, com minúsculas. 

 
A Administração Pública pode ser:  
 

Administração Direta - Também chamada de Administração Pública Centralizada, existe em todos 

os níveis das Esferas do Governo, Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e em seus poderes, Executivo, 
Legislativo e Judiciário. É em si, a própria Administração Pública. 
 
Na Administração Pública Direta como o próprio nome diz, a atividade administrativa é exercida pelo próprio 
governo que "atua diretamente por meio dos seus Órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições 
interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:130) 
 
Estes órgãos são despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria, portanto, não são 
capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Os Órgãos não passam de simples repartições 
internas de retribuições, e necessitam de um representante legal (agente público) para constituir a vontade de 
cada um deles. Trata-se da desconcentração do poder na Administração Pública. Onde há desconcentração 
administrativa vai haver hierarquia, entre aquele Órgão que está desconcentrando e aquele que recebe a 
atribuição (exemplo: Delegacias Regionais da Polícia Federal, Varas Judiciais, Comissão de Constituição e 
Justiça). 
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Os Órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma das Esferas de Governo. A exemplo temos os 
Ministérios, Órgãos federais ligados à União; as Secretarias Estaduais, Órgãos estaduais ligados ao estado 
membro; e as Secretarias Municipais, Órgãos municipais ligados à esfera municipal de poder. 
 
Na Administração Pública Direta o Estado é ao mesmo tempo o titular e o executor do serviço público. 
 

As entidades que compõem a administração direta, são denominadas de pessoas políticas. 
 

Administração Indireta - Apenas com a Administração Pública Direta, o Estado não seria capaz 

de administrar todo o território nacional, tanto pela sua extensão quanto pela complexidade e volume das 
relações sociais existentes entre o administrado (particular) e o Governo. Por isso, houve-se por bem outorgar 
poderes para outras estruturas (Entidades). 
 
A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é a atuação estatal de forma indireta na prestação dos 
serviços públicos que se dá por meio de outras pessoas jurídicas, distintas da própria entidade política. Estas 
estruturas recebem poderes de gerir áreas da Administração Pública por meio de outorga. 
 
A outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade (pessoa jurídica) e a ela transfere, por lei, determinado 
serviço público ou de utilidade pública. 
 
Nesta descentralização de poderes não há vinculo hierárquico entre a Administração Central e as Entidades 
que recebem a titularidade e a execução destes poderes, portanto, as entidades não são subordinadas ao 
Estado. O que existe na relação entre ambas é um poder chamado de Controle com atribuições de fiscalização. 
 
O Controle é "o poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada”. Assim, 
enquanto os poderes do hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando previstos em lei e se 
manifestam apenas em relação aos atos nela indicados". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:141) 
 
Estas Entidades são personalizadas, portanto, possuem vontade e capacidade de exercer direitos e contrair 
obrigações por si próprios. 
São elas: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas. 

 

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa, 

criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade 
estatal que as criou.  São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma 
estabelecida na lei que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar 
atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal 
criadora, mas sem subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da 
conduta de seus dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive 
ingressar em juízo contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias 
não possuem capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia 
é o INSS. 

Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser 
realizados pelas autarquias. 

  

          II - Empresas Públicas -  Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas 

para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital 
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é 
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é 
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada. 
 
Alguns exemplos de empresas públicas: 
 
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não 
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública 
prestadora de serviços públicos. 
 
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a 
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras 
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dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público. 
 
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da 
CF/88). 
 
" Caixa Econômica Federal: atua no mesmo segmento das empresas privadas, concorrendo com os outros 
bancos. É empresa pública exploradora de atividade econômica. 
 
" RadioBrás: empresa pública responsável pela "Voz do Brasil". É prestadora de serviço público. 
 

Características 

 
As empresas públicas, independentemente da personalidade jurídica, têm as seguintes características: 
" liberdade financeira: têm verbas próprias, mas também são contempladas com verbas orçamentárias; 
" liberdade administrativa: têm liberdade para contratar e demitir pessoas, devendo seguir as regras da 
CF/88. Para contratar, deverão abrir concurso público; para demitir, deverá haver motivação. Poderão adquirir 
bens, mas deverá haver uma licitação; 
" dirigentes próprios; 
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Exercícios Pertinentes 
Respostas: No final dos exercícios 

 
01) O atributo do ato administrativo, consistente na prerrogativa da Administração Pública de impor 
unilateralmente as suas determinações, válidas, desde que dentro da legalidade, é conhecido por:  
A) exigibilidade. 
B) imperatividade. 
C) autoexecutoriedade. 
D) tipicidade. 
E) presunção de legitimidade. 
 
02) O princípio de legalidade consiste em que 
A) é possível fazer tudo aquilo que a lei não proíbe 
B) é necessário indicar nos atos administrativos a sua fundamentação 
C) só é permitido fazer o que a lei autoriza ou permite 
D) a disciplina depende de lei 
E) presume-se legítimo todo ato administrativo, enquanto não for revogado ou declarado nulo 
 
03) Em relação à disciplina dos atos administrativos, assinale a opção incorreta. 
A) Os regimentos dos tribunais são atos normativos e equiparam-se às leis para efeito de controle judicial. 
B) A presunção de legitimidade é um atributo que gera a transferência do ônus da prova para quem arguir a 
respectiva nulidade. 
C) A licença distingue-se da autorização, pois aquela é ato vinculado e esta é ato discricionário. 
D) O ato discricionário está imune à revisão do Poder Judiciário, porque nele se aloja o mérito administrativo, 
que se traduz em razões de conveniência e oportunidade só valoradas pelo administrador. 
E) A autoexecutoriedade é um atributo que permite à administração utilizar o seu poder de polícia para executar 
medidas tipicamente administrativas, sem mandado judicial, como, por exemplo, a demolição de uma obra sem 
licença. 
 
04) Decompondo-se o ato administrativo, pode-se localizar a discricionariedade em seus elementos. 
Com referência a esse assunto, assinale a opção incorreta. 
A) Quanto ao sujeito - aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato -, não existe 
discricionariedade, pois ele só pode exercer as atribuições que lhe forem conferidas por lei.  
B) O objeto do ato administrativo está relacionado aos seus efeitos jurídicos possíveis; nesse âmbito, é 
incoerente falar-se em discricionariedade, pois a administração sempre está condicionada a um poder-dever 
de agir, nunca a uma faculdade. 
C) A não ser que a lei imponha à administração a obrigatoriedade de obediência a determinada forma, há 

http://www.apostilasobjetiva.com.br/


                                             www.apostilasobjetiva.com.br   e   www.apostilasonline.com.br 

45 

 

liberdade para o administrador escolher aquela que julgue mais adequada à realização dos efeitos jurídicos do 
ato. 
D) O motivo do ato pode ensejar discricionariedade, sobretudo quando o legislador não o define ou o faz por 
meio de conceitos vagos. 
E) O administrador está limitado à finalidade prevista em lei para cada ato administrativo; nesse sentido, a 
doutrina majoritária não aceita discricionariedade em relação ao fim. 
 
05) A prática de atos administrativos cabe: 
A) exclusivamente aos órgãos executivos; 
B) somente aos órgãos do poder executivo e do legislativo; 
C) somente aos órgãos do poder executivo e do judiciário; 
D) aos órgãos executivos, em princípio e normalmente, mas as autoridades judiciárias e as mesas legislativas 
podem também praticá-los restritamente; 
E) somente às autoridades integrantes de qualquer dos poderes da república. 
 
06) Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos. 
A) Ato administrativo eficaz é aquele apto à produção dos efeitos que lhe são próprios, por haver-se produzido 
em conformidade com a ordem jurídica. 
B) Todos os atos administrativos só são válidos quando a vontade do agente, isto é, o móvel do ato, for jurídica 
e moralmente legítima. 
C) Em certos casos, um ato administrativo pode ser declarado juridicamente inválido mesmo que atenda ao 
interesse público. 
D) A presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral cria em favor deles presunção absoluta de 
validade jurídica, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e desde que na via judicial. 
E) A revogação dos atos administrativos deve ser explícita, por significar contraposição à decisão de agente 
público tomada no exercício de competência legalmente estabelecida. 
 
07) A Súmula nº 473 do STF consigna o entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência de que a 
administração "pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Nesse caso, há de se 
considerar que o(a): 
A) faculdade de revisão ou invalidação dos atos administrativos pelo Judiciário é bem mais ampla que aquela 
concedida à administração, tendo em vista o cânone constitucional dispondo que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
B) mudança de interpretação da norma traz como consequência a anulação dos atos anteriormente produzidos 
sob orientação diversa, em atenção ao princípio da igualdade, que reclama idêntico tratamento aos 
administrados; 
C) revogação dos atos administrativos opera efeitos ex tunc. 
D) ato nulo não vincula as partes e tampouco produz efeitos em relação a terceiros; 
E) dever de anulação dos atos ilegais tem como limite a ocorrência da prescrição. 
 
08) Assinale a assertiva correta sobre autarquias. 
A) Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas 
próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
B) A criação de autarquia independe de lei específica, podendo ser instituída por decreto expedido pelo chefe 
do Poder Executivo no uso de seu poder regulamentar. 
C) Considerando que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração 
Indireta, não se aplicam a elas as regras e preceitos de direito administrativo, devendo ser consideradas para 
todos os efeitos como se entidades privadas fossem. 
D) Autarquias são entidades da Administração Pública que envolvem a associação do capital público e privado, 
destacando-se que a participação pública deverá ser sempre majoritária, sob pena de desconfigurar a natureza 
da instituição. 
 
09)  Os requisitos necessários à formação do ato administrativo são:  
A)   Forma, vinculação, imperatividade, legitimidade e objeto.  
B)   Forma, vinculação, exequibilidade, finalidade e objeto.  
C)   Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.  
D)   Forma, vinculação, finalidade, motivo e objeto.  
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10)  A Administração pode anular o ato administrativo ilegal que praticou:  
A)   Desde que sejam respeitados os direitos adquiridos.  
B)  Sem que esteja sujeita a qualquer condição de conveniência administrativa.  
C)  Desde que esteja autorizada pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito.  
D)  Nenhuma das alternativas está correta.  
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Gabarito 
 

01 - ? 02 -  ? 03 -  ? 04 -  ? 05 -  ? 06 -  ? 07 -  ? 08 -  ? 09-   ? 10 -  

11 - C 12 - C 13 - C 14 - C 15 - D 16 - D 17 - C 18 - C 19 - B 20 - D 

21 - B 22 - D 23 - C 24 - E 25 - C 26 - A 27 - D 28 - B 29 - C 30 - E 

31 - A    32 - C 33 - D 34 - A 35 - D 36 - D 37 - C 38 - A 39 - A 40 - E 

41 - D 42 - C 43 - B 44 - A 45 - A  46 - E  47 - B  48 - C  49-  E  50 - D 

51 - C 52 - D  53 - B 54 - B 55 - C 56 - C 57 - C 58 - A 59 - D 60 - C 

61 - E 62 - A 63 - D 64-  B 65 - C 66 - D 67 - A 68 - E 69 - D 70 - E 

71 - C 72 - B 73 - D 74 - D 75 - A 76 - A 77 - E 78 - C 79 - D 80 - B 

81 - B  82 - A 83 - C 84 - E 85 - B  86 - C 87 - B 88 - A 89 - B  90 - B 

91 - B 92 - D 93 - A 94 - D 95 - B 96 - C 97 - B 98 - D 99 - B 100- A 

101- D 102- E 103- A 104- C 105- B 106- B 107 - D 108- D 109 - D 110- D 

111- A 112- A 113- D 114- C 115- B 116- A 117 - B 118- C 119 - C 120- C 

121- E 122- D 123- A 124- B  125- C 126- A 127 - B 128- B 129 - D 130- A 

131- B 132- D 133- A 134- C 135- A 136- A 137 - B 138- A 139 - B 140- B 

141- D 142- C 143- C 144- B 145- C 146 -C 147 - B 148 - D 149 - D 150 - C 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Conteúdo 
 
1 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações). 2 
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006 e suas alterações). 3 Improbidade 
administrativa (Lei nº 8.429/1992) e suas alterações. 4 Ética no Serviço Público. 4.1 Ética e moral. 4.2 Ética, 
princípios e valores. 4.3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4.4 Ética e função pública. 4.5 Resolução 
TRE/PA nº 5.389/2017. 

 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 





(Lei nº 8.112/90) 
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 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais 
Provimento. Vacância. Direitos e Vantagens. Dos deveres. Das proibições. Da acumulação. Das 

responsabilidades. Das penalidades. Do processo administrativo disciplinar e sua revisão. 
 

Das Disposições Preliminares 
         

Art. 1o Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as 
em regime especial, e das fundações públicas federais. 
         

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
 "Servidor público é todo aquele que, contratado, direta ou indiretamente pela Administração Pública, é a 

ela vinculado por relações profissionais, em razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e 
com redistribuição pecuniária" --- e nessa concepção são abrangidos os funcionários públicos, os temporários, 
como os de regime especial e os celetistas.  
        

Art. 3o Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor.  

Cargo Público é o lugar instituído na organização do funcionalismo com denominação própria, atribuições 
específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em 
lei.  
Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.  
         

Art. 4o É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.  
Fosse admitida a prestação de serviços gratuitos, poderia não apenas gerar confusões futuras, com 

cobranças de indenizações por trabalhos prestados, como exploração de coitadinhos, sob pressão do Poder 
Público --- tudo sem falar no grande e perigoso risco de troca de favores, a serem cobradas.  
 
É moralizadora a lei --- evitando a exploração do serviço alheio, gratuitamente --- e é acauteladora, evitando 
que se façam favorezinhos à Administração, que, sendo gratuitos, seriam inevitavelmente cobrados no futuro.  
 
Mas a lei ressalva os casos previstos em lei: que serviços somos obrigados a fazer, gratuitamente, por força 
de lei?  Vários, como por ex., o serviço militar, o serviço eleitoral (perdemos um dia inteiro, como mesários, ou 
secretários de mesa, nas eleições, quando não noites no escrutínio), o serviço de Jurado, etc. São serviços 
que a lei nos obriga a prestar, e prestamo-las gratuitamente.  

 

Do Provimento 
 

Provimento é o ato pelo qual o servidor é designado para o cargo (Maria Sylvia se refere também aos 
empregos ou funções públicas). Pode ser originário ou derivado. 
 
Provimento originário é o que vincula inicialmente o servidor ao cargo, no caso a nomeação. Portanto, diz-
se que o concurso é o procedimento seletivo pelo qual se realiza o provimento de certos cargos públicos 
efetivos. 
 
O provimento de cargos públicos comissionados, independe de procedimento seletivo, vez que o cargo pode 
ser preenchido por quem o administrador desejar, servidor público ou pessoa estranha ao funcionalismo.   
 
O provimento derivado depende de um vínculo anterior com a Administração. É o preenchimento de cargo 
público por quem já é membro do funcionalismo. Compreendia antigamente a ascensão, a transferência, a 
promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. 
 
A ascensão era o ato pelo qual o servidor passava de um cargo para outro, de conteúdo diverso (normalmente 
de nível médio a superior) e a transferência, a passagem do servidor de um cargo para outro, integrante de 
outro quadro. Não se confunde com a redistribuição, onde o servidor "leva seu cargo" para outro quadro. 
 
São inconstitucionais, ao violarem a regra do concurso público. 
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Nomeação 
 
O Provimento originário de um cargo público é feito pela nomeação de seu titular. Nomeação é o ato 
administrativo mediante o qual se atribui determinado cargo a pessoa geralmente estranha aos quadros do 
funcionalismo. 
 

Estágio Experimental ou Probatório  
 
É o período, de vinte e quatro meses, durante o qual o admitido nos quadros do funcionalismo mediante 
concurso, ou seja, em caráter efetivo, fica em observação a fim de que a Administração verifique se o servidor 
preenche os requisitos necessários ao eficiente exercício do cargo público. Caso tal fato não ocorra, isto é, 
caso o servidor seja considerado inapto para o cargo, ele será exonerado (exoneração não é punição), ou se 
estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
Atenção!  A Emenda Constitucional 19, alterou esse prazo para 3 anos. Portanto, considerar-se-á 3 anos e não 
2 anos. 

 

Estabilidade 
 

O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade 
no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)  
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.  
 

Uma vez admitido, pelo Estado, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, após três anos de 
exercício, adquire direito à estabilidade, segundo o artigo 41, caput, da Constituição da República, com a 
redação dada pela Emenda nº 19/98. E o servidor estável só perderá o cargo, nos termos do § 1º, do mesmo 
dispositivo, "em virtude de sentença judicial transitada em julgado", "mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa" ou "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa". 
 

Portanto, o prazo para aquisição de estabilidade foi ampliado para três anos e duas novas hipóteses de 

perda do cargo foram criadas: a insuficiência de desempenho, mediante processo administrativo de 
avaliação, regulado por lei complementar e o descumprimento ao limite de despesa com pessoal, 
estabelecido em lei complementar (atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal - 50% na União, 60% nos 
demais entes, fixados subtetos para cada Poder). 
 
A Constituição Federal veda a estabilidade de Funcionário que não tenha sido admitido em Concurso Público, 
independentemente do tempo de exercício. Faz-se necessário lembrar que tal regra tem apenas uma exceção: 
são estáveis independentemente de concurso público aqueles servidores que tivessem mais de 5 anos de 
efetivo exercício na data da promulgação da CF/88. 
 
O servidor estável, posto em disponibilidade, em face da E.C. nº 19/98, agora faz jus à remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, não tendo mais direito à remuneração integral. 
 

Posse 
 
Ato solene pelo qual a pessoa nomeada pela Administração Pública, para o provimento de determinado cargo 
público, declara aceitar-lhe as atribuições. Tal solenidade pode inclusive dar-se por procuração, não 
caracterizando início do exercício das atribuições do cargo, mas mero termo de declaração. 
 
Tal instituto não se confunde, com a nomeação, que é um ato unilateral da Administração, enquanto que a 
posse é ato unilateral do nomeado aceitando sua nova condição. 
 
A nomeação para cargo público efetivo e, a seguir, a posse são requisitos necessários para a investidura no 
mesmo. 
...................................... 
..................................... 
..................................... 
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..................................... 
 

Exercícios pertinentes 

Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 
 
01) São formas de provimento de cargo público: 
I.    A posse. 
II.   Nomeação. 
III.  Reversão. 
IV.  Preenchimento dos requisitos básicos para investidura. 
Está(ão) CORRETO(S): 
A) Apenas o item III. 
B) Apenas o item II. 
C) Apenas os itens I e IV. 
D) Apenas os itens II e III. 
 
02) Marque V (Verdadeiro) e F (Falso): 
(   ) A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de 
carreira. 
(   ) A nomeação far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargo de confiança vago. 
(   ) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende, na maioria das vezes, 
de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação. 
(   ) A nomeação é uma forma de provimento de cargo público. 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
A) V – V – F – V. 
B) V – F – V – F. 
C) F – V – V – F. 
D) V – F – F – V. 
 
03) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 
estágio probatório, por período designado na lei, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 
I.    Assiduidade. 
II.   Responsabilidade. 
III.   Investimento em formação profissionalizante. 
IV.  Disciplina. 
Está(ão) INCORRETO(S): 
A) Apenas o item II. 
B) Apenas o item III. 
C) Apenas os itens I e IV. 
D) Apenas os itens II e III. 
 
04) Ao servidor em estágio probatório poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos, abaixo 
relacionados: 
I.    Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
II.   Licença para serviço militar. 
III.   Licença para desempenho de mandato classista. 
IV.  Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 
Está INCORRETO: 
A) Apenas o item II. 
B) Apenas o item IV. 
C) Apenas o item  I. 
D) Apenas o item III. 
 
05) Analise os itens abaixo: 
I. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, 
posse em outro cargo inacumulável, falecimento. 
II. A vacância do cargo público decorrerá somente de exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento. 
III. A vacância do cargo público decorrerá apenas dos casos de exoneração, demissão, promoção, 
aposentadoria e falecimento. 
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IV. A vacância do cargo público decorrerá somente de exoneração e falecimento. 
Está CORRETO: 
A) Apenas o item II. 
B) Apenas o item I. 
C) Apenas o item III. 
D) Apenas o item IV. 
 
06) Analise os itens abaixo: 
I.  Vencimento é a atribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. O vencimento 
do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
II. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo 
Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho. 
III. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. 
IV. Em nenhuma hipótese poderá ocorrer desconto ou consignação em folha de pagamento do servidor, a favor 
de terceiros. 
Estão CORRETOS: 
A) Apenas os itens I e II. 
B) Apenas os itens III e IV. 
C) Apenas os itens I, III e IV. 
D) Apenas os itens I, II e III. 
 
07) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens que se incorporam ao 
vencimento ou provento do servidor: 
I.   Indenizações. 
II.  Gratificações. 
III. Diárias. 
IV. Indenização de transporte. 
Está CORRETO: 
A) Apenas o item I. 
B) Apenas o item III. 
C) Apenas o item IV. 
D) Apenas o item II. 
 
08) O servidor público: 
I.  Poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, por um dia, para doação de sangue, por dois dias, 
para se alistar como eleitor e por oito dias consecutivos em razão de casamento, falecimento de cônjuge, 
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 
II. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo, independente de compensação de 
horário. 
III. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade 
por junta médica oficial, independente de compensação de horário. 
IV. Estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova 
residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, 
independente de vaga. 
Está INCORRETO: 
A) Apenas o item II. 
B) Apenas o item III. 
C) Apenas o item IV. 
D) Apenas o item I. 
 
09) Determinado cargo efetivo, chamado de “X”, corresponde a uma das diversas carreiras existentes 
nos quadros da Administração. Tal cargo efetivo é dividido em sete classes (I até VII) e cada uma de 
suas classes subdivididas em três padrões de vencimento (A, B e C). Ao servidor ocupante deste cargo 
passar do padrão de vencimento “C” da classe “VI” para o padrão de vencimento “A” da classe “VII”, 
criam-se as condições jurídicas para se operar a:  
A) Reversão.        B) Recondução.         C) Promoção.   D) Nomeação.             E) Readaptação.  
  
10) Segundo lição doutrinária, há dois tipos de provimento: originário e derivado. Provimento originário 
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é “aquele em que o preenchimento do cargo dá início a uma relação estatutária nova, seja porque o 
titular não pertencia ao serviço público anteriormente, seja porque pertencia a quadro funcional regido 
por estatuto diverso do que rege o cargo agora provido”. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 
contém forma de provimento originário: 
A) Promoção.       B) Aproveitamento.   C) Reintegração.        D) Nomeação.   E) Readaptação.  
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Gabarito 
 

01) ? 02) ? 03) ? 04) ? 05) ? 06) ? 07) ? 08) ? 09) ? 10) ? 

11) A 12) C 13) E 14) E 15) C 16) A 17) A 18) D 19) B 20) E 

21) B 22) C 23) B 24) E 25) D 26) B 27) E 28) C 29) A 30) B 

31) D 32) C 33) E 34) E 35) A 36) D 37) B 38) E 39) D 40) A 

41) E 42) B 43) C 44) B 45) D 46) A 47) E 48) C 49) C 50) B 

51) D 52) C 53) A 54) D 55) B 56) E 57) A 58) C 59) E 60) A 

61) D 62) B 63) A 64) B 65) A 66) D 67) E 68) A 69) C 70) A 

71) E 72) D 73) A 74) C 75) B 76) A 77) D 78) B 79) D 80) A 

81) C 82) E 83) A 84) C 85) D 86) E 87) A 88) E 89) A 90) B 

91) E 92) D 93) C 94) A 95) D 96) A 97) C 98) A 99) B 100)  C 

101) C 102)  A 103)  D 104)  B  105)  D 106)  B  107)  A  108)  A 109)  A  110)  D 

111) C 112)  D 113)  A 114)  E  115)  B  116)  B 117)  D 118)  C 119)  E 120)  A 

121) D 122)  B  123)  D 124)  D 125)  E 126)  A 127)  C 128)  A 129)  A 130)  D 

131) C 132)  B 133)  C 134)  C 135)  D 136)  A 137)  B 138)  C 139)  D 140)  D 

141) D 142)  C 143)  B 144)  D 145)  D 146)  B 147)  D 148)  A  149)  A 150)  B 

151) C 152)  B 153)  A 154)  D 155)  B 156)  B 157)  D 158)  C 159)  B 160)  B 

161) A 162)  B 163)  C 164)  A 165)  C 166)  A 167)  A 168)  D 169)  D 170)  C 

171) B 172) D 173)  A 174)  E 175)  C 176)  E 177)  B 178)  D 179)  A 180)  B 

181) C 182)  C 183)  E 184)  B 185)  A 186)  C 187)  C 188)  D 189)  D 190)  C 

191) B 192)  D 193)  D 194)  D 195)  D 196)  C 197)  B 198)  C 199)  D 200)  A 

201) A 202)  B 203)  D 204)  B 205)  E 206)  C 207)  A 208)  E 209)  D 210)  D 

211) C 212)  C 213)  C 214)  C 215)  B 216)  C 217)  A 218)  B 219)  B 220)  B 

221) E 222)  A 223)  A 224)  E 225)  C 226)  D 227)  D 228)  E 229)  E 230)  E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conteúdo 
 
1 Legislação administrativa. 1.1 Administração direta, indireta e fundacional. 1.2 Atos administrativos. 1.3 
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Requisição. 1.4 Processo Administrativo. 1.4.1 Lei nº 9.784/1999. 2 Gestão por competências. 3 Tendências 
em gestão de pessoas no setor público. 4 Licitação pública. 4.1 Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 4.2 
Pregão. 4.3 Contratos e compras. 4.4 Convênios e termos similares. 4.5 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
4.6 Lei nº 10.520/2002. 
 

Coletâneas de Exercícios pertinentes 
 

Legislação Administrativa 
 
O Direito Administrativo Brasileiro não está codificado. O Jurista Hely Lopes Meirelles afirmava a necessidade 
da codificação, como uma “instituição que ocorrerá para a unificação de princípios jurídicos já utilizados na 
nossa Administração Pública”. Contudo, por não estar “codificado”, não se deve recusar o estudo de forma 
sistemática dessa matéria de reconhecida relevância jurídica. 
Essa consolidação legislativa de Direito Administrativo dá sequência a uma fase anterior já elaborada pelo 
Prof. Sidney Guerra, ao dar uma unidade dos preceitos jurídicos aos distintos assuntos administrativos. A atual 
sistematização deve ser preparatória da futura elaboração do Código Administrativo, para criar formas 
definidas, que traduzam melhor as exigências de segurança, que reivindicam a sociedade complexa e 
globalizada. 
 
O esforço da sistematização das obras jurídicas vem de longe no tempo. Surge com a promulgação dos 
grandes Códigos. O Código representa a ideia da condensação temática de conhecimentos jurídicos 
acumulados durante séculos, de forma ordenada. O direito legislado e codificado é a manifestação exterior da 
racionalidade estatal, que nasce numa primeira fase, dos tratados do Direito Romano, e consolida-se com as 
grandes codificações. 
 
Destacamos, dentre as primeiras codificações modernas, a Prussiana e a Francesa, entre o fim do século XVIII 
e o início do XIX, sem prejuízo de negar a notável obra histórica do direito, como os documentos: Leis das 
Doze Tábuas, Corpus Juris Civills, Magna Charta Libertatum, Bill of Rights e as Declarações de Direito 
Americana e Francesa. Certamente, o código mais emblemático na era moderna foi o Código Civil Francês de 
1804 (Código de Napoleão). 
 
As codificações foram a expressão da razão moderna, onde reuniam as necessidades conceituais da nova 
ordem, em face das transformações sociais e políticas na revelação pública de exteriorização do direito e 
modelo inicial de todo o Direito Moderno. O objetivo da codificação do direito passou a significar a possibilidade 
da existência de um direito seguro contra o arbítrio estatal. Dessa mesma matriz elabora-se o positivismo 
jurídico, a noção de regulação jurídica e de crença na segurança jurídica. A certeza do direito absorve uma 
conotação valorativa: confiança do direito, porque se constrói a expectativa do comportamento individual ao se 
possibilitar certo cálculo de probabilidades do agir social. 
 
A consolidação legislativa cumpre um papel inicial e importante até o advento da codificação, pois supre os 
problemas de clareza e organização da matéria de direito administrativo e constitui uma formação orgânica do 
direito, com vistas ao aumento do poder de precisão e segurança entre regras e princípios. A simples 
harmonização sistêmica também contribui para a elucidação dos institutos de Direito Administrativo, reunidos 
em documento único e organizando o conteúdo em sede legislativa correspondente. Pois a ação dispersiva de 
distintas normas jurídicas prejudica a concretude inicial da vontade legislativa e a correspondente hermenêutica 
jurídica. 
O Direito Administrativo, por traduzir o Direito do Estado com relação à sociedade, não pode ser um direito 
isolado, que gravite em torno de leis esparsas ou pela Constituição; ao contrário, quer também o autor que a 
consolidação legislativa seja um instrumento indutor de estreitamento de relação entre governo e cidadão, 
unidos pelo conhecimento e respeito à lei, inclusive para realizar a finalidade social do direito e do Estado. 
 
As ordenações temáticas por assunto e pela fonte hierárquica são critérios necessários e suficientes que 
reclamam a boa interpretação jurídica e a facilidade de manuseio por parte do leitor. 
 

Direito Administrativo 
 
Segundo Hely Lopes Meirelles “Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem 
os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e imediatamente os fins 
desejados do Estado”. 
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Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello “Direito Administrativo é o ramo do Direito Público que disciplina 
o exercício da função administrativa”. Maria Sylvia Di Pietro “Direito Administrativo é o ramo do direito público 
que tem por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, 
a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que utiliza para a consecução de seus fins, de 
natureza pública”. 
 
O conceito de Direito Administrativo pode ser elaborado de várias maneiras distintas, dependendo da 
conotação do autor da obra a ser enfocada, ou seja, de acordo com as informações e o mecanismo didático 
escolhido pelo doutrinador, mas, sempre há de ser destacada as seguintes características do conceito de 
Direito Administrativo: 
A – pertence ao ramo do Direito Público, ou seja, está submetido, principalmente, à regras de caráter público 
(tal qual o Direito Constitucional e o Tributário); 
B – é considerado como direito não codificado, pois, não pode ser reunido em uma única lei e sim em várias 
leis específicas, chamadas de legislações esparsas (ex. Lei de Licitações, Lei de Improbidade Administrativa, 
Lei de Processo Administrativo Federal); 
C – o Direito Administrativo pátrio é considerado não contencioso, ou seja, não existe a previsão legal de 
Tribunais e Juízes Administrativos ligados ao Poder Judiciário, em face do Princípio da Jurisdição Única, onde 
a Constituição Federal/88 concede a este Poder a atribuição típica de julgar os litígios. 
D – possui regras que se traduzem em Princípios Constitucionais (que levam este nome por estarem previstos 
na própria C.F./88. no art. 37, caput) e Princípios Infraconstitucionais (previstos nas legislações específicas do 
tema Direito Administrativo). 
E – tem como objeto o estudo da organização e estrutura da Administração Pública. 
 
De maneira sintética podemos conceituar Direito Administrativo como o conjunto de normas e princípios que 
disciplinam a Administração Pública. 
 

Fontes do Direito Administrativo 
 
O Direito Administrativo, que teve sua origem na França na época do Iluminismo, possui as seguintes fontes, 
que o auxiliam em sua formulação: 
• A Lei, que em sentido amplo, é a fonte primária do Direito Administrativo, podendo ser considerada como 
fonte, as várias espécies de ato normativo; 
• A Doutrina, formada pelo sistema teórico de princípios aplicáveis ao Direito Administrativo; 
• A Jurisprudência, representada pela reiteração dos julgados sobre um mesmo tema em um mesmo sentido; 
 

Fontes 
• O Costume, que no Direito Administrativo brasileiro, exerce ainda influência, em razão da deficiência da 
legislação, podendo ser representado pela praxe administrativa (atos rotineiros e repetitivos). 
 

Regime Jurídico Administrativo 
 
A expressão Regime Jurídico Administrativo é utilizada para designar, em sentido amplo, o regime de Direito 
Público a que está submetida a Administração Pública, ou seja, esta tem que observar normas de caráter 
público, onde o interesse da coletividade tem que prevalecer como finalidade única dos atos administrativos 
praticados pelo Administrador Público. 
As normas de natureza pública podem conceder à Administração Pública tanto prerrogativas quanto restrições. 
Prerrogativas quando oferece ao Agente Público, dentre outras atribuições, o Poder de Polícia, no qual há a 
utilização do Poder de Império (poder de coagir o Administrado a aceitar a imposição da vontade do Estado 
através de uma limitação ao direito subjetivo do particular). 
Restrições no que diz respeito à emissão dos atos administrativos, que devem estar sempre vinculados à 
finalidade pública, sob pena de serem declarados nulos de pleno direito, em virtude da presença de uma 
ilegalidade que causa um vício insanável na formulação do ato e compromete toda a sua estrutura. 
No que diz respeito aos requisitos que compõem o Regime Jurídico Administrativo, também deve ser destacada 
a Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado, onde a Administração Pública coloca-se em pé 
de desigualdade em face do particular, tendo em vista o fato desta poder impor a sua vontade (que representa 
o interesse da coletividade) em detrimento da vontade do particular (exemplo: nas desapropriações, onde o 
interesse público se sobrepõem ao direito de propriedade assegurado ao particular, ressalvando as 
indenizações previstas em lei). 
Direito Público;  
Prerrogativas;  
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Restrições;  
Supremacia do Interesse Público. 
 

Princípios Constitucionais da Administração Pública 
 
• Legalidade; 
• Impessoalidade; 
• Moralidade; 
• Publicidade; 
• Eficiência. 
 
São considerados Princípios Constitucionais, por estarem localizados no bojo do texto constitucional, e devem 
ser observados por toda a Administração Pública (Direta e Indireta), todas as Esferas de Governo (Federal, 
Estadual, Distrital e Municipal) e todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), segundo o caput do art. 
37, da C.F./88: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. “CF/Art. 37. A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte”: 
 

• Princípio da Legalidade 
Regime Jurídico 
É considerado pela doutrina como um princípio genérico, pois, todos os outros princípios (constitucionais e 
infraconstitucionais) derivam deste, sendo, portanto, o princípio norteador mais importante a ser observado 
pela Administração Pública. 
Por este princípio podemos afirmar que o Estado só faz aquilo que a lei determinar, ou seja, um ato legal, 
legítimo é aquele praticado de acordo com os ditames legais. O cidadão pode fazer tudo o que a lei não proibir, 
segundo o art. 5º, II, da CF/88, mas, o agir da Administração Pública necessita estar previsto em lei, esta deve 
agir quando, como e da forma que a lei determinar. 
O ato administrativo praticado pelo Agente Público sem a observância da legalidade, torna o ato nulo de pleno 
direito, tendo em vista, a presença de um vício insanável em sua estrutura, chamado de ilegalidade. 
 

• Princípio da Moralidade 
A Administração Pública, impõem ao Agente Público que pratica o ato administrativo um comportamento ético, 
jurídico, adequado. Não basta a simples previsão legal que autorize o agir da administração pública, é 
necessário que além de legal, o ato administrativo também seja aceitável do ponto de vista ético-moral, 
segundo o que está expresso no artigo 37, § 4º da CF/88. 
O conceito jurídico de moralidade é de difícil elaboração, pois, considera elementos subjetivos para a sua 
formação. Elementos estes que podem se modificar de acordo coma sociedade, a base territorial e a época 
em que é formulado. Razão pela qual a lei pertinente ao assunto, Lei de Improbidade Administrativa, Lei n° 
8.429/92, não faz menção a um conceito de moralidade, mas, sim a sanções a serem aplicadas aos que 
praticarem atos considerados como sendo de improbidade administrativa, ou seja, atos imorais do ponto de 
vista administrativo. 
 
O Princípio da Moralidade guarda estreita relação com os costumes adotados pela Administração Pública. 
 

• Princípio da Impessoalidade 
O agir da Administração Pública não se confunde com a pessoa física de seu agente, até porque este age com 
base na lei, tendo esta a característica de ser genérica (erga ommes – contra todos). Significa que o agir da 
administração pública não pode prejudicar ou beneficiar o cidadão individualmente considerado. Impõe ao 
Administrador Público que só pratique o ato para o seu fim legal; e o fim legal é unicamente aquele que atinge 
o bem da coletividade. 
Podemos conceituar o Princípio da Impessoalidade de três maneiras distintas (todos estes conceitos são 
aceitos pelos examinadores das bancas de concurso público): 
Segundo Hely Lopes Meirelles o Princípio da Impessoalidade pode ser considerado como sinônimo do Princípio 
da Finalidade, em que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal; e o fim legal 
é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 
impessoal. Ainda, como o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, 
o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. 
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a impessoalidade se confunde com o conceito do Princípio da 
Isonomia, no qual fica vedada a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a 
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Administração, visando unicamente a satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos 
agentes governamentais, sob forma de desvio de finalidade, configurando senão o próprio princípio da 
isonomia. 
Segundo ainda, outros doutrinadores, a impessoalidade é o fundamento para a Responsabilidade Objetiva do 
Estado, ou seja, o agir da Administração Pública não se confunde com a pessoa física de seu agente, até 
porque este age com base na lei. 
Significa que o Agente Público é um mero instrumento do Estado na consecução de seus fins, ou seja, ao 
praticar o ato administrativo, na verdade, o Agente Público executa a vontade do Estado e não sua vontade 
pessoal. A Responsabilidade Objetiva do Estado está prevista no parágrafo 6°, do art. 37, da CF./88, que diz: 
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de direito público responderão pelos 
danos que seus agentes, nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”. 
 

• Princípio da Publicidade 
Diz respeito à imposição legal da divulgação no Órgão Oficial (Diário Oficial da União, Diário do Minas Gerais, 
Diário Oficial do Município) do ato administrativo, como regra geral, no intuito do conhecimento do conteúdo 
deste pelo Administrado e início de seus efeitos externos. A publicidade do ato administrativo o torna exequível, 
ou seja, passível de ser exigido pela Administração Pública, a sua observância. 
Nem todos os atos administrativos necessitam de divulgação oficial para serem válidos. Existem exceções 
onde esta publicidade será dispensada, conforme previsto no art. 5°, inciso LX, da C.F./88, como nos casos 
de:   
- assuntos de segurança nacional;   
- investigações policiais;   
- interesse superior da Administração Pública. 
 
• Princípio da Eficiência 
O Princípio da Eficiência não estava previsto no texto constitucional original da C.F./88, tal princípio foi o único 
acrescentado à C.F. através da Emenda Constitucional n.º 19/98, que trata da Reforma Administrativa do 
Estado. 
Ao ser inserido no caput do art. 37, da C.F./88, o Princípio da Eficiência, implantou-se no Brasil a Administração 
Pública Gerencial. As Avaliações Periódicas de Desempenho, que geram a estabilidade flexível do servidor, e 
o Contrato de Gestão, são exemplos desta nova cultura que passa a ser instalada no âmbito interno da 
Administração Pública. 
 

Princípios Infraconstitucionais da Administração Pública 
 
Os Princípios Infraconstitucionais possuem esta denominação por estarem previstos em outras legislações 
esparsas e específicas que não a C.F., podendo ser citado como exemplo a Lei de Licitações Públicas, a Lei 
de Improbidade Administrativa, a Lei de Processo Administrativo Federal, etc. 
- Supremacia do Interesse Público; 
- Presunção de Legitimidade; 
- Continuidade do Serviço Público; 
- Isonomia ou Igualdade; 
- Razoabilidade e Proporcionalidade; 
- Motivação; 
- Ampla Defesa e Contraditório; 
- Indisponibilidade ou Poder-dever; 
- Autotutela; 
- Segurança Jurídica; 
 

A – Supremacia do Interesse Público 
Segundo este princípio, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado ou individual, isto ocorre 
devido ao fato do Estado defender o interesse da coletividade quando pratica os atos administrativos e não 
apenas o interesse de um único administrado. 
A Supremacia do Interesse Público não prejudica a possibilidade de pagamento das indenizações devidas em 
virtude de lei ao particular. Como exemplo podemos mencionar o caso da desapropriação de um bem imóvel 
pertencente a um particular para a construção de um hospital público, neste caso a lei prevê o pagamento de 
uma indenização por parte do Estado. 
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O Princípio da Supremacia do Interesse Público coloca o particular em pé de desigualdade com o Poder 
Público, isto se deve ao fato do ato administrativo ter sempre como finalidade atender o interesse da 
coletividade. 
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Exercícios Pertinentes / Coletânea I 
Respostas: No final dos exercícios 

 
01) Direito Administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os 
agentes e as atividades públicas que tendem a realizar os fins desejados pelo Estado. Assinale a opção 
que indica as quatro fontes do Direito Administrativo. 
A) Doutrinas, lei, regras e normas. 
B) Lei, normas, regras e jurisprudência. 
C) Regras, normas, jurisprudência e costumes. 
D) Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. 
E) Normas, doutrinas, jurisprudência e lei. 
 
02) A Administração tem que exercer a atividade administrativa de acordo com os objetivos legais. 
Aqui, estão representados os princípios: 
A) da legalidade e da finalidade. 
B) da moralidade e da publicidade. 
C) da eficiência e da impessoalidade. 
D) da finalidade e da oficialidade. 
 
03) O conceito de Direito Administrativo é peculiar e sintetiza-se no conjunto harmônico de princípios 
jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta 
e imediatamente os fins desejados pelo Estado. A par disso, é fonte primária do Direito Administrativo 
A) a jurisprudência. 
B) os costumes. 
C) os princípios gerais de direito. 
D) a lei, em sentido amplo. 
E) a doutrina. 
 
04) Decompondo-se o ato administrativo, pode-se localizar a discricionariedade em seus elementos. 
Com referência a esse assunto, assinale a opção incorreta. 
A) Quanto ao sujeito - aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato -, não existe 
discricionariedade, pois ele só pode exercer as atribuições que lhe forem conferidas por lei.  
B) O objeto do ato administrativo está relacionado aos seus efeitos jurídicos possíveis; nesse âmbito, é 
incoerente falar-se em discricionariedade, pois a administração sempre está condicionada a um poder-dever 
de agir, nunca a uma faculdade. 
C) A não ser que a lei imponha à administração a obrigatoriedade de obediência a determinada forma, há 
liberdade para o administrador escolher aquela que julgue mais adequada à realização dos efeitos jurídicos do 
ato. 
D) O motivo do ato pode ensejar discricionariedade, sobretudo quando o legislador não o define ou o faz por 
meio de conceitos vagos. 
E) O administrador está limitado à finalidade prevista em lei para cada ato administrativo; nesse sentido, a 
doutrina majoritária não aceita discricionariedade em relação ao fim. 
 
05) A prática de atos administrativos cabe: 
A) exclusivamente aos órgãos executivos; 
B) somente aos órgãos do poder executivo e do legislativo; 
C) somente aos órgãos do poder executivo e do judiciário; 
D) aos órgãos executivos, em princípio e normalmente, mas as autoridades judiciárias e as mesas legislativas 
podem também praticá-los restritamente; 
E) somente às autoridades integrantes de qualquer dos poderes da república. 
 
06) Assinale a opção correta com relação aos atos administrativos. 
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A) Ato administrativo eficaz é aquele apto à produção dos efeitos que lhe são próprios, por haver-se produzido 
em conformidade com a ordem jurídica. 
B) Todos os atos administrativos só são válidos quando a vontade do agente, isto é, o móvel do ato, for jurídica 
e moralmente legítima. 
C) Em certos casos, um ato administrativo pode ser declarado juridicamente inválido mesmo que atenda ao 
interesse público. 
D) A presunção de legitimidade dos atos administrativos em geral cria em favor deles presunção absoluta de 
validade jurídica, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e desde que na via judicial. 
E) A revogação dos atos administrativos deve ser explícita, por significar contraposição à decisão de agente 
público tomada no exercício de competência legalmente estabelecida. 
 
07) A Súmula nº 473 do STF consigna o entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência de que a 
administração "pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Nesse caso, há de se 
considerar que o(a): 
A) faculdade de revisão ou invalidação dos atos administrativos pelo Judiciário é bem mais ampla que aquela 
concedida à administração, tendo em vista o cânone constitucional dispondo que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
B) mudança de interpretação da norma traz como consequência a anulação dos atos anteriormente produzidos 
sob orientação diversa, em atenção ao princípio da igualdade, que reclama idêntico tratamento aos 
administrados; 
C) revogação dos atos administrativos opera efeitos ex tunc. 
D) ato nulo não vincula as partes e tampouco produz efeitos em relação a terceiros; 
E) dever de anulação dos atos ilegais tem como limite a ocorrência da prescrição. 
 
08) Assinale a assertiva correta sobre autarquias. 
A) Autarquia é um serviço autônomo, criado por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas 
próprias, para executar atividades típicas da Administração Pública que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 
B) A criação de autarquia independe de lei específica, podendo ser instituída por decreto expedido pelo chefe 
do Poder Executivo no uso de seu poder regulamentar. 
C) Considerando que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração 
Indireta, não se aplicam a elas as regras e preceitos de direito administrativo, devendo ser consideradas para 
todos os efeitos como se entidades privadas fossem. 
D) Autarquias são entidades da Administração Pública que envolvem a associação do capital público e privado, 
destacando-se que a participação pública deverá ser sempre majoritária, sob pena de desconfigurar a natureza 
da instituição. 
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Gabarito 
 

01 - ? 02 - ? 03 - ? 04 - ? 05 - ? 06 - ? 07 - ? 08 - ? 09-  C 10 - B 

11 - C 12 - C 13 - C 14 - C 15 - D 16 - D 17 - B 18 - C 19 - B 20 - D 

21 - B 22 - C 23 - C 24 - C 25 - C 26 - D 27 - A 28 - A 29 - B 30 - B 

31 - A    32 - D 33 - D 34 - A 35 - E 36 - C 37 - C 38 - A 39 - A 40 - E 

41 - D 42 - D 43 - B 44 - C 45 - C 46 - A 47 - D 48 - C 49 - E 50 - A 

51 - D 52 - D 53 - C 54 - D 55 - C 56 - B 57 - B  58 - A 59 - C 60 - E 

61 - B  62 - C 63 - B 64 - A 65 - B  66 - B 67 - B 68 - D 69 - A 70 - D 

71 - B 72 - C 73 - B 74 - D 75 - B 76 - A 77 - D 78 - E 79 - A 80 - C 

81 - B 82 - D 83 - D 84 - D 85 - D 86 - A 87 - A 88 - C 89 - B 90 - A 

91 - B 92 - C 93 - C 94 - E 95 - D 96 - A 97 - B  98 - C 99 - A 100 - B 

101- B 102 - D 103 - A 104 - B 105 - D 106 - A 107- C 108 - A 109 - A 110 - B 

111 - A 112 - B 113 - B 114 - D 115 - C 116 - C 117 - B 118 - C 119 - C 120 - B 

121 - D 122 - A 123 - E 124 - B 125 - D 126 - A 127 - A 128 - D 129 - A 130 - B 

131 - C 132 - B 133 - A 134 - D 135 - C 136 - Err 137 -cert 138 -cert  139 - cert ******* 
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Conteúdo 
 

1 O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas. 2 Orçamento público. 3 O 
orçamento público no Brasil. 4 Programação e execução orçamentária e financeira. 5 Receita 

pública. 6 Despesa pública. 7 Lei de Responsabilidade Fiscal. 8 Dívida e endividamento. 9 
Transparência, controle e fiscalização.   

 

Coletânea de Exercícios pertinentes 

 
 

O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas.  
 

Estado Brasileiro 
 
O Brasil é uma democracia e, segundo o art. 1º da CF 88, constitui-se em uma República Federativa, cujo 
fundamento básico estabelece que todo poder emana do povo e, por consequência, o Estado deve atender as 
necessidades e demandas sociais.  
 
O art. 3º da CF estabelece os objetivos fundamentais da República brasileira, a saber: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II - garantir o desenvolvimento nacional;  
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;  
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
 
É claro que as funções do Estado brasileiro não se limitam às estabelecidas no art. 3º acima, uma vez que 
muitas outras obrigações estão dispersas no diploma constitucional. Certamente, nos dias atuais, as funções 
clássicas do Estado foram ampliadas para abarcar a necessidade de proteção dos direitos sociais, além de se 
estabelecer o Estado como regulador das relações econômicas.  
 
Segundo John Keynes (1982), as finanças públicas cuidam do comportamento econômico do governo e 
preocupam-se com a alocação dos recursos escassos, objetivando a maximização do bem-estar social.  
 
A atividade financeira do Estado destina-se à obtenção e ao emprego dos materiais e de serviços para a 
realização das necessidades da coletividade, de interesse geral, atendidas por meio do serviço público, ou 
seja, o Estado intervém para atender a população.  
 
Para atender esse objetivo, o Estado precisa de recursos financeiros que são obtidos por meio de algumas 
fontes, por exemplo, tributos, transferências, empréstimos etc.  
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Fica evidente que o principal objeto das finanças públicas é a atividade financeira exercida pelo Estado, que 
engloba ações de arrecadação e de gastos públicos.  
 
Segundo Musgrave (1959), a atividade financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e despender o 
dinheiro indispensável às necessidades cuja satisfação está sob sua responsabilidade, podendo transferi-la a 
outras pessoas jurídicas de direito público ou transferência a outras pessoas jurídicas de direito público. 
 
Assim, quatro áreas são importantes para o exercício da atividade financeira do Estado: a receita pública, a 
despesa pública, o orçamento público e o crédito público, que, respectivamente, correspondem aos quatro 
verbos: obter, despender, gerir e criar recursos públicos.  
 
A receita pública é o ingresso de dinheiro nos cofres públicos que se incorpora de maneira permanente ao 
patrimônio público, caracterizando-se como ingresso definitivo. Despesa pública define-se como a aplicação 
de determinada quantia em dinheiro por parte da autoridade pública para o alcance de um objetivo estabelecido 
em lei. Assim, as despesas públicas podem ser entendidas como o conjunto de gastos do Estado para o 
funcionamento dos serviços públicos autorizados. Já o orçamento público consiste no ato de planejar a 
arrecadação e os gastos públicos para um período preestabelecido. Por fim, o crédito público é o ato de obter 
recursos públicos junto a terceiros. Considerado uma receita temporária, é um empréstimo que posteriormente 
será devolvido. 
 

Atribuições Econômicas do Estado 
 
Teoria dos Bens Disponíveis na Economia 
Em qualquer sistema econômico, ao serem examinados os bens disponíveis para consumo, pode-se verificar 
que eles possuem características que os diferenciam. Assim, em princípio, todo e qualquer bem pode ser 
isolado em função de duas propriedades: a) exclusividade, e b) simultaneidade de seu consumo ou uso.  
 
Por exclusividade entende-se que a potenciais usuários pode ser negado o consumo de bens ou serviços, 
quando esses não concordam com os termos oferecidos pelo fornecedor (preço). A simultaneidade no uso de 
um bem ocorre quando o seu consumo por um indivíduo não afeta seu uso por outra pessoa ou mesmo a 
quantidade disponível em estoque para utilização, isto é, o bem permanece disponível em quantidades 
inalteradas para que outros usuários possam utilizá-lo.  
 
Tendo por base essas duas propriedades, podemos deduzir que na economia existem duas categorias de 
bens, denominados de bens privados e bens públicos. Os bens privados são exclusivos e não simultâneos, 
isto é, pertencem a quem pagar por eles e o seu consumo afeta a quantidade disponível na economia (diminui). 
Como exemplo, pode-se citar um par de sapatos, um quilo de feijão, ou mesmo um prosaico sanduíche. 
Qualquer consumidor pode ter um sanduíche semelhante, mas não aquele que foi vendido ao Sr. Silva.  
 
De outra parte, os bens públicos são simultâneos e não exclusivos, ou seja, ninguém poderá ser excluído do 
seu consumo devido ao não pagamento. Além disso, o consumo por um indivíduo não diminui a disponibilidade 
para os demais membros da sociedade. Exemplo: praças públicas, biblioteca municipal etc. 
 

A Necessidade de Intervenção Estatal na Economia 
 
Atualmente, em face da crise econômica mundial de 2008 que retornou com força em 2012, tanto a intervenção 
do Estado na economia com vistas a evitar a recessão, manter a estabilidade e fomentar o crescimento 
econômico, quanto a utilização do orçamento público como principal instrumento dessa intervenção foram 
fortalecidos. As finanças públicas fazem parte da economia e se referem especificamente às Receitas e 
Despesas do Estado, que são objetos da política fiscal. Finanças públicas é o ramo da economia que trata da 
gestão dos recursos públicos: compreende a gestão e o controle financeiro públicos. 
 

Teoria das Finanças Públicas  
A teoria das finanças públicas trata dos fundamentos do Estado e das funções de governo, e dá suporte teórico 
(fundamentação) à intervenção do Estado na economia. De forma geral, a teoria das finanças públicas gira em 
torno da existência das falhas de mercado que tornam necessária a presença do Governo, o estudo das 
funções do Governo, da teoria da tributação e do gasto público. 
As falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o estágio de welfare economics 
ou Estado de Bem-Estar Social, através do livre mercado, sem interferência do Governo. As falhas de mercado 
normalmente citadas são: 
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Existência dos bens públicos – bens que são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo (ex.: 

rua, praça, segurança pública, justiça). Os bens públicos puros são de consumo indivisível e não excludente 
(não rival). Assim, uma pessoa utilizando um bem público não tira o direito de outra também utilizá-lo. Bens 
públicos puros são oferecidos diretamente pelo Estado porque são essenciais ao bem-estar da população – 
ao mesmo tempo em que não são passíveis de comércio pelo mercado (são indivisíveis e não excludentes). 
Os bens semipúblicos ou meritórios são oferecidos tanto pelo Estado como pelo mercado porque não possuem 
as características de indivisibilidade e não exclusão. 
 
Existência de monopólios naturais – monopólios que tendem a surgir devido ao ganho de escala que o setor 
oferece (ex.: água, energia elétrica). Considerando o bem-estar coletivo, o Governo acaba assumindo a 
produção desses bens/serviços com vistas a assegurar preços razoáveis e o acesso de todos a esses 
bens/serviços – ou, quando transfere para a iniciativa pri vada , cria agências para regular/fiscalizar e impedir 
a exploração dos cidadãos/consumidores.  
 
Externalidades – uma fábrica pode potluir um rio e ao mesmo tempo gerar empregos. Assim, a poluição é 
uma externalidade negativa porque causa danos ao meio ambiente, e a geração de empregos é uma 
externalidade positiva por aumentar o bem-estar e diminuir a criminalidade. O Governo deverá agir no sentido 
de inibir atividades que causem externalidades negativas e incentivar atividades causadoras de externalidades 
positivas. 
 
Desenvolvimento, emprego e estabilidade – há regiões que não se desenvolvem sem a ação do Estado – 
principalmente nas economias em desenvolvimento a ação governamental é muito importante no sentido de 
gerar crescimento econômico através de bancos de desenvolvimento, como o BNDES, criar postos de trabalho 
e buscar a estabilidade econômica e social. 
 

Funções Econômicas do Estado 
Considerando essa necessidade intervencionista do Estado, é importante conhecer as funções econômicas 
que dela derivam e, normalmente, acontecem simultaneamente. 
............................................ 
........................................... 
............................................ 
............................................ 
 

Coletânea de Exercícios 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) A legislação orçamentária vigente prevê os seguintes planos e orçamentos:  
A)  plano mestre da produção, das necessidades de capacidade e de materiais.  
B)  orçamentos mestre, flexível e contínuo.  
C)  orçamentos anuais, diretrizes orçamentárias e plano plurianual.  
D)  orçamentos estático, participativo e hierárquico.  
E)  orçamentos fiscal, de investimentos privados e da seguridade social.  
 
02) A Lei Orçamentária Anual compreende  
A)  o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social.  
B)  o plano plurianual, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas estatais.  
C)  o plano plurianual, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social.  
D)  o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento de investimento da 
seguridade social.  
E)  o plano plurianual, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento de investimento da 
seguridade social.  
  
03) De acordo com a Constituição Federal, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de 
demonstrativo regionalizado do efeito  
A) Sobre as receitas e despesas, decorrente de compensações, anistias, consignações em pagamento, 
depósitos judiciais e benefícios de natureza financeira e tributária.  
B) Sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, subsídios e benefícios de natureza 
tributária, administrativa e penal.  
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C) Somente sobre as despesas, decorrente de imunidades, anistias, privatizações e subsídios.  
D) Somente sobre as receitas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, administrativa e penal.  
E) Sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia.  
  
04) Sobre o orçamento NÃO é vedado  
A)  a abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes 
de guerra, comoção interna ou calamidade pública.  
B)  o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.  
C)  a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais.  
D)  a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo poder 
legislativo por maioria absoluta.  
E)  a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes.  
  
05) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, compete à União instituir impostos 
sobre:  
A)    transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;  
B)    operações relativas à circulação de mercadorias;  
C)    propriedade territorial urbana;  
D)    propriedade predial urbana;  
E)    produtos industrializados.   
 
06) Os princípios orçamentários são premissas e linhas norteadoras de ação a serem observadas na 
concepção da proposta de orçamento. O princípio que pressupõe que o orçamento (uno) deve 
compreender todas as receitas e todas as despesas é o princípio:  
A)    da clareza;  
B)    do equilíbrio;  
C)    da não-afetação;  
D)    da universalidade;  
E)    da não-vinculação.  
  
07) De acordo com a Lei nº 4320-64 e suas atualizações, um exemplo de Receita Corrente são as:  
A)    amortizações de empréstimos concedidos;  
B)    alienações de bens móveis e imóveis;  
C)    contribuições de melhoria;  
D)    transferências de capital;  
E)    operações de crédito.  
  
08) De acordo com a Lei nº 4320-64 e suas atualizações, um exemplo de Receita de Capital são as:  
A)    receitas de serviços industriais;  
B)    cobranças da dívida ativa;  
C)    contribuições de melhoria;  
D)    operações de crédito;  
E)    receitas imobiliárias.  
 
09) No que se refere ao orçamento público, o princípio que estabelece que todas as receitas e despesas 
devem estar contidas em uma só lei orçamentária, é o denominado princípio: 
A)    da unidade; 
B)    do equilíbrio; 
C)    da precedência; 
D)    da exclusividade; 
E)    da universalidade. 
 
10)  Os princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e controle do Orçamento Público 
Brasileiro estão definidos pelos seguintes dispositivos legais: 
A) Constituição Federal do Brasil, Lei nº 4.320/64, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de 
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Responsabilidade Fiscal e Lei nº 8.666/93. 
B)  Constituição Federal do Brasil, Lei nº 4.320/64, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
C) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual e Fluxo de Caixa Governamental. 
D) Constituição Federal do Brasil, Lei nº 4.320/64, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Orçamento pelo regime de caixa e de competência e Fluxo de Caixa. 
E) Política Fiscal, Política Regulatória e Política Monetária. 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
 

Gabarito 
 

01- ? 02- ? 03- ? 04- ? 05- ? 06- ? 07- ? 08- ? 09- ? 10- ? 

11- E 12- A 13- C 14- C 15- B 16- B 17- E 18- D 19- E 20- A 

21- B 22- B 23- B 24- C 25- A 26- B 27- D 28- C 29- D 30- C 

31- A 32- B 33- A 34- B 35- B 36- D 37- A 38- B 39- A 40- E 

41- B 42- C 43- B 44- D 45- C 46- A 47- B 48- C 49- A 50- E 

51- B 52- D 53- C 54- C 55- B 56- D 57- A 58- C 59- C 60- D 

61- A 62- D 63- A 64- E 65- D 66- E 67- A 68- D 69- B 70- C 

71- A 72- C 73- D 74- A 75- A 76- D 77- B 78- E 79- A 80- B 

81- A 82- C 83- D 84- C 85- E 86- C 87- A 88- E 89- B 90- A 

91- D 92- B 93- D 94- D 95- C 96- B 97- E 98- B 99- C 100- D 

101- A 102- E 103- C 104- D 105- A 106- E 107- C 108- B 109- A 110- E 

111- C 112- A 113- D 114- B 115- A 116- A 117- B 118- E 119- A 120- B 

121- D 122- E 123- C 124- C 125- B 126- C 127- D 128- D 129- A 130- C 

131- E 132- E 133- E 134- A 135--D 136- B 137- A 138- C 139- E 140- A 

141- D 142- B 143- C 144- D 145- C 146 -E 147- E 148 -D 149 -A 150 -B 

151 -E 152- C 153- C 154- A 155- E 156 -E 157- B 158 -D 159 -E 160 -A 

161- A 162- B 163- B 164- E 165- E 166 -E 167- C 168 -E 169 -A 170 -A 

171- E 172- D 173- A 174- C 175- C 176 -D 177- A 178 -E 179 -B 180 -C 
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